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يف  العايل  للتعليم  الناظمة  الت�شريعات  2014م  للعام  العايل  التعليم  ملجل�س  ال�شنوي  التقرير  يت�شمن 
التعليم  جمل�س  مهام  واأبرز  املجل�س،  اأقرها  التي  وامل�شاريع  واللوائح  القرارات  واأهم  البحرين  مملكة 
العايل وحماور عمله. كما يت�شمن الإح�شاءات اخلا�شة مبوؤ�ش�شات التعليم العايل يف اململكة واأعداد 

الطلبة امل�شجلني والربامج والتخ�ش�شات املطروحة فيها.
 ويربز التقرير اأهم الإجنازات التي حققها املجل�س واأمانته العامة والتي من اأهمها اإقرار وتد�شني اأول 
ا�شرتاتيجية وطنية للتعليم العايل يف مملكة البحرين لل�شنوات الع�شر القادمة، واأول ا�شرتاتيجية وطنية 
للبحث العلمي لل�شنوات اخلم�س القادمة، اإ�شافة اإلى تد�شني املجل�س لنظام العتماد الأكادميي والإيعاز 

بتطبيقه على موؤ�ش�شات التعليم العايل اعتبارًا من العام الأكادميي2016/2015.
يف  التدري�س  هيئة  لأع�شاء  املهني  والتطوير  العلمي  البحث  على  الإنفاق  م�شتويات  التقرير  ويظهر 
املوؤ�ش�شات التعليمية. كما ي�شري التقرير اإلى الفجوة امللمو�شة و�شرورة حتقيق التوازن بني اأعداد الطلبة 

امل�شجلني يف خمتلف التخ�ش�شات وبني حاجات �شوق العمل.
اإجنازاتها  واأهم  الرئي�شية  واإداراتها  العايل  التعليم  العامة ملجل�س  الأمانة  نبذة عن  التقرير  ويت�شمن 
خالل العام 2014م والتي تخدم الأرتقاء مبوؤ�ش�شات التعليم العايل وت�شهيل معامالت الطلبة مبا فيهم 

اخلريجني.
كما يبني التقرير اأي�شًا امل�شاريع والأولويات امل�شتقبلية ملجل�س التعليم العايل خالل الفرتة املقبلة، ومبا 
الإعداد  على  حاليًا  العامة  الأمانة  تعكف  والتي  البحرين،  مملكة  يف  العايل  بالتعليم  الرتقاء  يحقق 

والتح�شري لها، لرفعها للمجل�س بغية اإقرارها وال�شري باآليات تنفيذها.

تـــقديــم
) الواقع والطموح ( 62014
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من  �شبق  ما  على  تبنى  اإجنازات  ن�شهد  نزال  ما 
جناحات، نتلم�س اآثارها حاليًا من خالل التطور الذي 
ال�شنوات  يف  اململكة  يف  العايل  التعليم  قطاع  حققه 
واإرتقاءه  نهو�شه  الى  متطلعني  ونوعًا،  كمًا  املا�شية 
تراكميًة  اأ�شواطًا  به  اململكة طريقًا تقطع  لتتخذ منه 
ال�شابق. فمنذ �شدور قانون  ُيبنى على  الالحق منها 
التعليم العايل يف 2005م، ثم ت�شكيل جمل�س التعليم 
2007م  العام  يف  طريقه  بداأ  والذي  2006م،  يف 
التعليم  موؤ�ش�شات  لعمل  التنظيمية  اللوائح  باإ�شدار 
والإدارية  الأكادميية  اجلوانب  خمتلف  من  العايل 
التي  وم�شاريعه  قراراته  اإ�شدار  يف  وا�شتمر  واملالية، 
قطاع  بتمكني  وت�شاهم  ومتغرياتها،  املرحلة  تتطلبها 

التعليم العايل ليواكب التطورات العاملية.

عمل جمل�س التعليم العايل خالل الفرتة املا�شية �شمن توجهات 
و�شيا�شات ت�شب كرافد يف تنفيذ برنامج عمل احلكومة 2010-

حافاًل  كان  2014م  العام  باأن  التاأكيد  من  بد  ول   .2014
مببادرات وم�شاريع وقرارات اتخذها املجل�س �شمن روؤية 
املتعلقة  الوطنية  للمتطلبات  م�شتجيبًة  جاءت  �شاملة، 
يف  والإقت�شادية،  والإجتماعية  الب�شرية  بالتنمية 
التعليم  لتطوير  الوطني  امل�شروع  مبادرات  اإطار 
اجلديدة  التحديات  ملواجهة  والتدريب، 
املعرفة  اإنتاج  اإلى  العامل  بتحول   املرتبطة 
والعتماد على اقت�شاد املعرفة، وال�شعي 

نحو املناف�شة والتميز.
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وقد كان من اأهم قراراته على الإطالق اإقراره ولأول مرة لالإ�شرتاتيجية الوطنية للتعليم العايل لل�شنوات 
الع�شر القادمة، والإ�شرتاتيجية الوطنية للبحث العلمي لل�شنوات اخلم�س القادمة، ونظام العتماد الأكادميي 

الذي �شيبداأ تطبيقه خالل العام 2015م باإذن اهلل.

اإن ا�شرتاتيجيات التعليم العايل والبحث العلمي مت اإعدادها لت�شمن الإرتقاء بجودة التعليم العايل لتخريج 
طالب مهيئني اأكادي ًا ومهنيًا و�شخ�شيًا، ملواءمة التعليم العايل مع اأولويات وحاجات �شوق العمل املحلي 
والإقليمي احلايل وامل�شتقبلي، وج�شر الفجوة بني مهارات اخلريجني واملهارات املطلوبة من قبل اأ�شحاب 
التخ�ش�شات  بني  التوازن  بتحقيق  وامل�شتمر  الفني  والتعليم  العايل  التعليم  بني  العالقة  وتعزيز  العمل، 
الأكادميية والفنية. كما ت�شمنت ال�شرتاتيجيات توظيف اأحدث توجهات تكنولوجيا التعليم يف قطاع التعليم 
العايل، وتاأمني بدائل مبتكرة بتكلفة اأقل لدفع عجلة املعرفة قدمًا ا�شتجابًة للحاجة اإلى مهارات اأكرث فاعلية 

ت�شتجيب اإلى توجهات القرن احلادي والع�شرين.

وت�شمنت ال�شرتاتيجيات تعزيز ثقافة البحث يف موؤ�ش�شات التعليم العايل، وحت�شني نوعية الأبحاث التي 
يجريها اأع�شاء هيئة التدري�س والطالب، وتعزيز دور البحث العلمي يف تنمية القت�شاد الوطني، من خالل 

الربط املنظم والفاعل لالأبحاث التي تـُجرى يف موؤ�ش�شات التعليم العايل بقطاع ال�شناعة والأعمال.

الدكتور ماجد بن علي النعيمي
وزير الرتبية والتعليم

رئي�س جمل�س التعليم العايل
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املتني  الأ�شا�س  املتمّيز هو  العايل  التعليم  اأن  ل �شك 
نحو  النطالق  من  متكننا  التي  ال�شلبة  والقاعدة 
القت�شادية  املجالت  خمتلف  يف  املجتمعي  الرفاه 

والجتماعية وال�شيا�شية وغريها.

العامة  واأمانته  العايل  التعليم  جمل�س  يف  ونحن 
نحو  ن�شعى  العايل  التعليم  موؤ�ش�شات  مع  وبالتعاون 
التعليم  بقطاع  النهو�س  وهو  اأ�شمى  هدٍف  حتقيق 
العايل نحو التمّيز واملناف�شة، من خالل جعل مملكة 
ومركزًا  اإقليميًا،  للطلبة  الأولى  الوجهة  البحرين 
عامليًا لالأبحاث العلمية. واأن ي�شبح خريجونا روادًا 
وت�شمن  العمل  �شوق  متطلبات  تلبي  التي  باملهارات  م�شلحني  لالأعمال 

فاعليتهم يف تنمية القت�شاد الوطني.

ويبقى م�شتقبل التعليم العايل يف مملكة البحرين مرهونًا بالعديد 
وال�شيا�شية  والثقافية  والجتماعية  القت�شادية  املتغريات  من 
والتعليم ما قبل اجلامعي. ومن اأجل ذلك فقد وا�شل املجل�س 
وبدعم من احلكومة الر�شيدة ال�شعي قدمًا نحو التطوير 
ومبادرات  وم�شاريع  قرارات  خالل  من  والتحديث 
التعليم  بقطاع  الرتقاء  بوتقة  يف  جميعها  ت�شب 
وامل�شاريع  ال�شرتاتيجيات  اليوم  فلدينا  العايل؛ 
الأكادميي  العتماد  كنظام  التنفيذية 
ال�شناعة  قطاع  مع  الناجحة  وال�شراكة 
حتقيق  ول�شمان  اأنه  اإل  والأعمال. 
منا  ت�شتلتزم  املرحلة  فاإن  اأهدافنا 
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اإعادة النظر مبا يرافق العملية التعليمية من حيث التخ�ش�شات والربامج القائمة حاليًا مبوؤ�ش�شات التعليم 
العايل، واأ�شاليب تدري�شها التقليدية، والبيئة اجلامعية، وتاأهيل وتدريب الطلبة واأع�شاء هيئة التدري�س على 

حد �شواء.

يوثق التقرير ال�شنوي للعام 2014م اأعمال جمل�س التعليم العايل واأمانته العامة �شمن نظرة فاح�شة ما 
منظومة  تطوير  خالل  من  عليها  التغلب  يتطلب  حتديات  من  يخلو  ل  ماأمول،  وم�شتقبل  مقبول  واقع  بني 
الت�شريعات اخلا�شة بالتعليم العايل، وتوفري وجمع البيانات الدقيقة التي متكن من اتخاذ القرار املنا�شب، 
ويرافق ذلك تاأهيل الكوادر الب�شرية ملواكبة متطلبات التغيري. وت�شعى الأمانة العامة ملجل�س التعليم العايل 
�شمن روؤية وا�شحة وبرامج زمنية حمّددة لتحقيق كل هذه املتطلبات بنهج �شليم ومت�شل�شل ينه�س مب�شتوى 

التعليم العايل يف اململكة.
اإن التفكري الدائم بال�شعي لإي�شال مملكتنا احلبيبة اإلى مقدمة الدول العربية والعاملية، هو هاج�ٌس ن�شتمده 

من حب الوطن والدعم الالمتناهي الذي نتلقاه دومًا من قيادتنا احلكيمة حفظها اهلل ورعاها.

�شائلني اهلل التوفيق والنجاح.

الأ�ستاذ الدكتور ريا�ض يو�سف حمزة
  الأمني العام ملجل�س التعليم العايل
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3. جمل�ض التعليم العايل
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3. جملس التعليم العايل

3-1 رئي�س واأع�ضاء جمل�س التعليم العايل: 

ق�شي قانون رقم )3( ب�شاأن التعليم العايل ل�شنة 2005م باأن ي�شكل جمل�س التعليم العايل برئا�شة وزير الرتبية والتعليم وعدد 
من الأع�شاء ل يقل عددهم عن ع�شرة اأع�شاء من ذوي اخلربة واملكانة العلمية. وقد اأ�شدر ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك 
حمد بن عي�شى اآل خليفة- ملك مملكة البحرين املر�شوم الأول رقم 65 بتعديل املادة الأولى من املر�شوم رقم 35 ل�شنة 2011م 

باإعادة ت�شكيل جمل�س التعليم العايل وعلى النحو الآتي:

الدكتور ماجد بن علي النعيمي /  وزير الرتبية والتعليم / رئي�س جمل�س التعليم العايل

 .1

   .2

   .3

      .4

       .5

 .6

 .7

 .8

 .9

 .10

 .11

 .12

 .13

 .14

ال�شيد ع�شام عبد اهلل خلف               

ال�شيد كمال اأحمد حممد 

الأ�شتاذة فريدة عبد الرحيم خنجي 

معايل ال�شيخ حممد بن عي�شى اآل خليفة      

ال�شيد اأحمد بن زايد الزايد  

ال�شيد خالد عبد الرحمن املوؤيد 

ال�شيد �شباح بن �شامل الدو�شري 

الدكتور اإبراهيم حممد اأحمد جناحي 

الدكتور خالد بن عبد الرحمن العوهلي 

الأ�شتاذ الدكتور ريا�س يو�شف حمزة 

الدكتورة مرمي اجلالهمة             

ال�شيدة �شباح خليل املوؤيد  

الدكتور اإبراهيم ال�شيد جمال الها�شمي    

الدكتور مازن حممد جمعة                

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

وزير املوا�شالت والإت�شالت وممثل عن جمل�س التنمية القت�شادية

مديرة اإدارة التقييم والتحليل بديوان �شاحب ال�شمو امللكي رئي�س الوزراء 

رئي�س جمل�س اإدارة �شندوق العمل

رئي�س ديوان اخلدمة املدنية

رئي�س جمل�س غرفة جتارة و�شناعة البحرين

وكيل وزارة العمل

رئي�س جامعة البحرين

رئي�س جامعة اخلليج العربي

الأمني العام ملجل�س التعليم العايل

الوكيل امل�شاعد للرعاية الأولية وال�شحة العامة

ع�شو جمل�س التعليم العايل

ا�شت�شاري

رئي�س اجلامعة امللكية للبنات
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3-2 الت�ضريعات الناظمة لعمل التعليم العايل يف اململكة: 

�شدر عن جاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة ملك مملكة البحرين قانون رقم )3( ل�شنة 2005 ب�شاأن التعليم العايل، 
ومن ثم اأ�شدر جاللته املر�شوم رقم )74( ل�شنة 2006 بت�شكيل جمل�س التعليم العايل الذي ت�شمن حتديد اخت�شا�شات 
جمل�س التعليم العايل يف ر�شم ال�شيا�شة التعليمية واتخاذ القرارات املنا�شبة ب�شاأنها. وقد واجه املجل�س حتٍد كبري يف الفرتة 
ال�شابقة؛ اإذ اأن القانون عند اإ�شداره منح موؤ�ش�شات التعليم العايل مهلة عام لتوفيق اأو�شاعها وفقًا لأحكام قانون التعليم 
والقرارات  اللوائح  باإ�شدار  التدّرج  �شيا�شة  املجل�س ل�شتخدام  دعا  القانون، مما  اإ�شدار  قبل  قائمة  كانت  كونها  العايل 
التنظيمية لعمل موؤ�ش�شات التعليم العايل ف�شدرت اللوائح الإدارية والأكادميية واملالية والعديد من القرارات التي تنظم 
للمتغريات  تبعًا  اللوائح والقرارات ممكنًا  والتعديل على هذه  الإ�شافة  اأو  التغيري  العايل يف اململكة. ويبقى  التعليم  عمل 

واملتطلبات التي ت�شب يف م�شلحة قطاع التعليم العايل يف اململكة.

ومبوجب قانون التعليم العايل فقد اأ�شدر وزير الرتبية والتعليم باعتباره رئي�س جمل�س التعليم العايل بعد موافقة املجل�س 
اللوائح التنظيمية لعمل موؤ�ش�شات التعليم العايل كالآتي:

قرار رقم )1( ل�شنة 2007 ب�صاأن اإجراءات ومعايري و�صروط الرتخي�ص مل�ؤ�ص�صات التعليم العايل اخلا�صة.  .1
قرار رقم )2( ل�شنة 2007 ب�شاأن الالئحة الأكادميية والإدارية ملوؤ�ش�شات التعليم العايل.  .2

قرار رقم )3( ل�شنة 2007 ب�شاأن الالئحة املالية ملوؤ�ش�شات التعليم العايل اخلا�شة.  .3
قرار رقم )4( ل�شنة 2007 ب�شاأن لئحة الأبنية واملرافق ملوؤ�ش�شات التعليم العايل اخلا�شة.  .4

قرار رقم )5( ل�شنة 2009 ب�شاأن اإجراء تعديل الرتخي�س ملوؤ�ش�شات التعليم العايل اخلا�شة.  .5
6.  قرار رقم )1( ل�شنة 2012 بتعديل القرار رقم )1( ل�شنة 2007 ب�صاأن اإجراءات ومعايري و�صروط الرتخي�ص مل�ؤ�ص�صات 

التعليم العايل اخلا�شة.
7.  قرار رقم )2( ل�شنة 2012 بتعديل القرار رقم )2( ل�شنة 2007 ب�شاأن الالئحة الأكادميية والإدارية ملوؤ�ش�شات التعليم 

العايل اخلا�شة.
العايل  التعليم  ملوؤ�ش�شات  املالية  الالئحة  ب�شاأن   2007 ل�شنة   )3( رقم  القرار  بتعديل   2012 ل�شنة   )3( رقم  8.  قرار 

اخلا�شة.
9.  قرار رقم )1( ل�شنة 2013 بتعديل بع�س اأحكام القرار رقم )2( ل�شنة 2007 ب�شاأن الالئحة الأكادميية والإدارية 

ملوؤ�ش�شات التعليم العايل. 
قرار وزاري رقم )2/م ع ن/2013( ب�شاأن لئحة تنظيم �شري العمل مبجل�س التعليم العايل.  .10
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وما يزال جمل�س التعليم العايل يقوم مبراجعة دائمة لقانون التعليم العايل واللوائح التنظيمية له لتتواءم مع التطورات التي 
تفر�شها املرحلة على قطاع التعليم العايل يف مملكة البحرين، وتبعًا للتطورات العلمية والتقنية وامل�شتجدات العاملية والتغذية 

الراجعة التي تقدمها فرق الفح�س من خالل زياراتها املمنهجة واملحددة والدورية ملوؤ�ش�شات التعليم العايل.
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3-3 مهام جمل�س التعليم العايل: 

يتولى جمل�س التعليم العايل العديد من املهام ح�شب القانون والتي ت�شب باملحاور التطويرية، والإ�شرتاتيجية، والت�شريعية، 
واخلدماتية، والرقابية، ومن اأبرز هذه املهام:

اإعداد ال�شيا�شة العامة للتعليم العايل والبحث العلمي.

اقرتاح اإن�شاء موؤ�ش�شات التعليم العايل احلكومية يف اململكة واإقرار حقول التخ�ش�س يف خمتلف 
امل�شتويات التي تدر�س فيها والتعديالت التي تطراأ عليها. 

بحث واقرتاح تعديل وقوانني واأنظمة التعليم العايل يف �شوء تطور ال�شيا�شات العامة يف اململكة.

و�شع الأ�ش�س العامة املتعلقة بقبول الطلبة يف موؤ�ش�شات التعليم العايل.

و�صع ال�صروط واملعايري للرتخي�ص مل�ؤ�ص�صات التعليم العايل على خمتلف اأ�صكالها.

النظر فيما يواجه التعليم العايل من �شعوبات واقرتاح الو�شائل الكفيلة بتذليلها.

اإ�شدار اللوائح و القرارات املنظمة لل�شئون الأكادميية واملالية والإدارية املتعلقة بالتعليم العايل.

التن�شيق بني هيئات وموؤ�ش�شات التعليم العايل، وهيئات وموؤ�ش�شات البحث العاملي من ناحية وبينها 
وبني موؤ�ش�شات التعليم العام من ناحية اأخرى وال�شعي لتحقيق املزيد من التكامل بينها.

الإطالع على التقارير ال�شنوية التي ت�شدرها موؤ�ش�شات التعليم العايل واجلهات احلكومية املخت�شة 
حول اأداء موؤ�ش�شات التعليم العايل واتخاذ التو�شيات املنا�شبة ب�شاأن تقومي هذا الأداء وتطويره. 

اإعداد تقارير �شنوية ملجل�س الوزراء عن اأو�شاع التعليم العايل والبحث العلمي،وتقدمي التو�شيات 
املنا�شبة يف هذا ال�شاأن.

متابعة موؤ�ش�شات التعليم العايل ومراقبة براجمها واخلدمات امل�شاندة التي تقدمها وجودة اأدائها 
وخمرجاتها واأو�شاعها املالية

ت�شجيع ال�شتثمار اخلا�س يف التعليم العايل

الرتخي�س باإن�شاء موؤ�ش�شات التعليم العايل اخلا�شة يف اإطار اخلطة العامة للتعليم العايل وفقا 
�صروط الرتخي�ص التي ي�صعها املجل�ص.
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3-4 اللجان امل�ضاندة لعمل جمل�س التعليم العايل: 
نابعة من درا�شة م�شتفي�شة  للمجل�س تو�شيات وا�شحة  لتقدم  العايل عددًا من جلان متخ�ش�شة  التعليم  ينبثق عن جمل�س 
اجلوانب  بكافة  اللجان  هذه  وتعنى  خمرجاتها،  جودة  على  احلفاظ  ت�شمن  العايل  التعليم  مبوؤ�ش�شات  املتعلقة  للموا�شيع 

الأكادميية واملالية والإدارية والهند�شية ملوؤ�ش�شات التعليم العايل.

كما يقوم جمل�س التعليم العايل بتكليف الأمانة العامة لت�شكيل فرٍق وجلاٍن خمتلفة وفقًا ملا تقت�شيه متطلبات اللوائح والقرارات 
ال�شادرة عن املجل�س.

جمل�ض التعليم العايل

اللجنة الأكادمية: ت�شم هذه اللجنة اأكادمييني ذوي خربة بالتعليم العايل 
العايل  التعليم  ملجل�س  ترد  التي  اأو  الأكايدميية  اجلوانب  كافة  يف  وتنظر 
املناهج  يف  النظر  اأو  اأكادميية  برامج  با�شتحداث  املتعلقة  الأمور  فيها  مبا 

الدرا�شية واخلطط الدراسية.

اخلربة،  ذوي  الأكادمييني  املهند�شني  من  عددًا  ت�شم  الهند�ضية:  اللجنة 
وتوكل اإليهم مهمة الإ�شراف على كفاءة وفاعلية املباين اجلامعية ملوؤ�ش�شات 

التعليم العايل و�شالمتها.

اللجنة الدارية واملالية: وت�شم اأع�شاء ذوي خربة من القطاع املايل وكذلك 
الأكادميي ، وتنظر يف كافة الأمور املتعلقة باجلوانب املالية والتنظيم الإداري 
ملوؤ�ش�شات التعليم العايل وبالأخ�س موؤ�ش�شات التعليم العايل اخلا�شة ، مبا 

يف ذلك الر�شوم الدرا�شية .

اللجنة البحث العلمي: ت�شم عددًا من الأكادمييني ذوي اخلربة يف جمال 
ومتابعة  العلمي  للبحث  العامة  ال�شيا�شات  باإعداد  وتخت�س  العلمي  البحث 

اللوائح اخلا�شة بالبحث العلمي  .

وذوي اخلربة  املخت�شني  م�شكلة من  هي جلان  والتدقيق:  الفح�س  جلان 
من داخل الأمانة العامة ملجل�س التعليم العايل وخارجها لالطالع على كافة 
اجلوانب املالية والدارية و الأكادميية ، ومن�شاأت اجلامعة والو�شع الطالبي 

داخل موؤ�ش�شات التعليم العايل ومتطلبات البحث العلمي  
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اأوًل: مراجعة وتطوير الت�ضريعات - اإجراء تعديل على بع�س لوائح التعليم العايل:

3-5 اإنـجازات جمل�س التعليم العايل لعام 2014م:  

ي�شع املجل�س ن�شب عينه يف قراراته توجهات احلكومة الر�شيدة واملبادرات اخلا�شة بالتعليم العايل الواردة يف برنامج 
عملها. وقد عقد املجل�س عقد جمل�س التعليم العايل ثالث جل�شات خالل العام 2014م، مبوجب املهام وامل�شوؤوليات التي 
التعليم  تنظم عمل قطاع  قرارات  فيها عدة  واأ�شدر  وتقارير،  بعدة موا�شيع  العايل، نظر خاللها  التعليم  قانون  حددها 

العايل يف اململكة، ومن اأهمها:

تعديل ن�س املواد ال�شاد�شة والعا�شرة من الالئحة الأكادميية والإدارية ملوؤ�ش�شات التعليم العايل، اإذ اإن تلك املواد تتعلق 

بال�شرتاطات اخلا�شة بتعيني كل من: رئي�س املوؤ�ش�شة، نواب الرئي�س، عمداء الكليات، جمل�س الأمناء. وياأتي هذا التعديل 

ليعالج جملة من ال�شرتاطات ت�شمن ا�شتقرار ومو�شوعية الإدارة الأكادميية والإ�شرافية ملوؤ�ش�شات التعليم العايل، حيث 

ت�شمنت التعديالت:
1.حتديد ال�شن القانونية.

2.حتديد مدة البقاء يف املن�شب.
3.ال�شرتاطات ال�شحية.

4.ال�شرتاطات القانونية، والتعهدات.
تعديل ن�س البند )ب( من الفقرة )3( من املادة الثانية ع�شرة من القرار رقم )2( ل�شنة 2007 ب�شاأن الالئحة الأكادميية 
والإدارية ملوؤ�ش�شات التعليم العايل، واخلا�شة بالن�شاب التدري�شي وال�شرايف لع�شو هيئة التدري�س الذي يتم تعيينه نائبًا 
للرئي�س، ليكون بحده الأق�شى ثالث �شاعات معتمدة )مقرر درا�شي واحد(، وذلك يف خطوة من املجل�س لإميانه باأهمية 
دور نائب الرئي�س يف �شالمة �شري العملية الأكادميية يف املوؤ�ش�شة ومنحه الفر�شة لي�شطلع مبهامه الإدارية التي متكنه من 

تنظيم عمل املوؤ�ش�شة ح�شب اللوائح والقرارات.
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ثانياً: البت يف الطلبات املقدمة من موؤ�ض�ضات التعليم العايل:

ي�شتند جمل�س التعليم العايل عند اإ�شدار قراراته ب�شكل عام اإلى مرجعية قانونية تتواءم مع �شمان حتقيقه خلططه امل�شتقبلية، 
واإدراكه ملا ينبغي اأن تكون عليه موؤ�ش�شات التعليم العايل، ل�شمان الو�شول اإلى تعليم عاٍل متمّيز ومناف�س اإقليميًا وعامليًا يواكب 

التطورات العاملية برباجمه وتخ�ش�شاته، بعد اإجراء درا�شة م�شتفي�شة لكل طلب ُيعر�س عليه.
وخالل العام 2014م ُعر�س على جمل�س التعليم العايل العديد من الطلبات ل�شتحداث برامج جديدة، اأو اإعادة فتح برامج 
موقوفة، اأو اإيقاف برامج قائمة كما هو مو�شح يف اجلدول اأدناه، وقد راعى املجل�س يف قراراته حاجة ال�شوق املحلي وحتقيق 

التوازن بني التخ�ش�شات العلمية والإن�شانية. 

ثالثاً: الرقابة على اأداء موؤ�ض�ضات التعليم العايل:

تدار�س جمل�س التعليم العايل التقارير املتعلقة بتقييم و�شع موؤ�ش�شات التعليم العايل اخلا�شة يف اململكة من النواحي الأكادميية 
والإدارية واملالية والهند�شية واحلوكمة. وقد كان الهدف من هذه التقارير التي تعدها الأمانة العامة هو الوقوف على الو�شع 
احلقيقي مل�ؤ�ص�صات التعليم العايل اخلا�صة وتقييم عملها بحيادّية، لت�صخي�ص نقاط ال�صعف وت�صجيعها على جتاوزها حتى 

ت�شبح مراكز للتميز لي�س على امل�شتوى املحلي فح�شب بل على م�شتوى املنطقة ككل.
باملخالفات  العايل اخلا�شة  التعليم  التقارير واخطار موؤ�ش�شات  نتائج  بن�شر  العامة  الأمانة  العايل  التعليم  وقد كّلف جمل�س 
واللوائح  القانون  لأحكام  وفقًا  اأو�شاعها  وتوفيق  املخالفات  تلك  ملعاجلة  تف�شيلية  زمنية  خطة  تقدم  وباأن  اإليها،  املن�شوبة 

والقرارات املنفذة له خالل مدة �شهر من تاريخ الإخطار.

رابعاً: توفري بيئة جامعية منا�ضبة:

�شمن �شعي املجل�س اإلى توفري بيئة جامعية منا�شبة، لتلقي تعليم متمّيز يوؤدي اإلى تخريج كفاءات موؤهلة، فقد وا�شل املجل�س 
والتخ�ش�شات  الربامج  ونوع  فيها،  امل�شجلني  الطلبة  اأعداد  تنا�شب  ملباين  العايل  التعليم  موؤ�ش�شات  انتقال  مبتابعة  ال�شري 
املطروحة لديها. وقد مت ال�شماح للجامعة العربية املفتوحة فرع البحرين النتقال للمقر اجلديد والدائم يف منطقة عايل، 
واآمنة وجمهزة  منا�شبة  لبيئة جامعية  املبنى  توفري  تثبت  التي  اخلا�شة  واملخططات  الوثائق  اجلامعة  قدمت  اأن  بعد  وذلك 
باأحدث الو�شائل والأدوات، ومن ثم مت الك�شف من قبل فريق خمت�س على احلرم اجلامعي اجلديد، حيث وجد اأنه يتوافق مع 

اللوائح ال�شادرة عن جمل�س التعليم العايل.
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)BIBF( خام�ضاً: معهد البحرين للدرا�ضات املالية وامل�ضرفية
املالية  للدرا�شات  البحرين  معهد  يقدمها  التي  برامج(   )10( )وعددها  الأكادميية  الربامج  ان�شواء  على  املجل�س  وافق 
وامل�شرفية )BIBF( حتت مظلة التعليم العايل، وذلك بعد اأن حتقق املجل�س من توافق متطلباتها مع اأحكام القرار رقم 

)2( ل�شنة 2007 ب�شاأن الالئحة الأكادميية والإدارية ملوؤ�ش�شات التعليم العايل.

�ضاد�ضاً: �ضقف القبول للعام 2014-2015م
التعليم  موؤ�ش�شات  يف  القبول  ل�شقف  الأق�شى  احلد  العايل  التعليم  جمل�س  حدد  فقد  والتعلم،  للتعليم  منا�شبة  بيئة  ل�شمان 
العايل اخلا�شة للعام الدرا�شي 2014-2015، وذلك يف �شوء الطاقة ال�شتيعابية لكل موؤ�ش�شة ومدى توافر ن�شبة اأع�شاء هيئة 
التدري�س الى الطلبة، مع الأخذ بعني العتبار امل�شاحات واملختربات والن�شاءات املوجودة. وبالتايل حتقيق البيئة التعليمية 

املنا�شبة للطلبة واأع�شاء هيئة التدري�س على حد �شواء وذلك على النحو الآتي:

هذا وي�شمح نظام العتماد الأكادميي ملوؤ�ش�شات التعليم العايل �شمن موؤ�شرات ومعايري وا�شحة، التقدم بطلب لرفع �شقف 
القبول، بعد اأن تكون املوؤ�ش�شة مقدمة الطلب قد ا�شتكملت متطلبات الرفع.

     ُي�شار اإلى اأن موؤ�ش�شات التعليم العايل ولالأ�شف مل تبلغ مب�شتوى قبولها لهذا العام الأكادميي 2015/2014 احلد الأق�شى 
من �شقف القبول الذي منحها اإياه جمل�س التعليم العايل، والأمل معقود باأن الفرتة املقبلة �شتمكن موؤ�ش�شات التعليم العايل 
من بلوغ احلد الأق�شى ل�شقف القبول من خالل م�شاريع التطوير والتحديث التي يجب عليها اتباعها، ل�شتقطاب اأكرب عدد 

من الطلبة اإقليميًا لاللتحاق مبوؤ�ش�شات التعليم العايل يف مملكة البحرين.
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�ضابعاً: التفاقيات ومذكرات التفاهم

        التوقيع مع �ضلطنة ُعمان ال�ضقيقة:
الفرتة من 22-21  والذي عقد يف  و�شلطنة عمان،  البحرين  امل�شرتكة بني مملكة  للجنة  الدورة اخلام�شة  اجتماع       خالل 
ال�شقيقني تركز على  البلدين  العايل بني  التعليم  تعاون يف جمال  اتفاقية  توقيع  البحرين، مت  دي�شمرب 2014م يف مملكة 
تبادل البحوث والوثائق وال�شدارات، كما حتدد من�شقني بني وزارتي التعليم والتعليم العايل يف كال البلدين كحلقة و�شل 
بينهما لو�شع خطة عمل �شنوية وفق برنامج زمني حمدد لتفعيل املجالت امل�شار اإليها يف اإطار مذكرات التفاهم املوقعة بني 

الطرفني.

    التوقيع مع دولة الكويت ال�ضقيقة:
الفرتة  والذي عقد يف  ال�شقيقة،  الكويت  ودولة  البحرين  امل�شرتكة بني مملكة  العليا  للجنة  الثامنة  الدورة  اجتماع       خالل 
من 23-24 دي�شمرب 2014م يف مملكة البحرين، مت التوقيع على مذكرة تفاهم بني حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة 

الكويت ب�شاأن التعاون يف جمال الرتبية والتعليم لالأعوام )2017-2016-2015(.

ثامناً: امل�ضاءلة وال�ضفافية يف عمل جمل�س التعليم العايل
يتخذ املجل�س على الدوام م�شلحة التعليم العايل يف اململكة والرتقاء به هدفًا ي�شعى نحوه، كما كان ول يزال ملتزمًا بالقوانني 
اإل بعد  اأعماله  اأي قراٍر ب�شاأن املو�شوعات املدرجة على جداول  واللوائح مرجعًا لعمله وللقرارات ال�شادرة عنه، ومل يتخذ 
اإجراء درا�شة م�شتفي�شة، كما جنح ببناء ج�شور الثقة حول عمله، وتقبل كل الق�شايا التي ُرفعت �شده ب�شفافية مطلقة. علمًا 
اأنه قد ك�شب جميع الق�شايا املرفوعة �شده كما ي�شري اجلدول التايل، مع تاأكيده على الرتحيب الدائم بتقبل خمتلف وجهات 

النظر جتاه قراراته:



4. اإح�ساءات
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4. إحصاءات

4-1 موؤ�ض�ضات التعليم العايل يف مملكة البحرين
الرتخي�س  ب�شنة  وتتفاوت  واإقليمية،  اأنواع: حكومية وخا�شة  اإلى ثالثة  البحرين  العايل يف مملكة  التعليم  موؤ�ش�شات  تنق�شم 

واأعداد الطلبة امل�شجلني فيها كما هو مو�شح يف اجلدول التايل: 

ُيالحظ من اجلدول اأعاله اأن اأغلب موؤ�ش�شات التعليم العايل ُرخ�شت قبل عام 2005م، اأي قبل اإ�شدار قانون التعليم العايل، 
وهذا ما يوؤكد اأن الفر�شة قد حانت يف البحرين لتطبيق نظام العتماد الأكادميي، حيث اأن تطبيقه على موؤ�ش�شات التعليم 

العايل يدفع تلك امل�ؤ�ص�صات لت�فري ال�صروط ال�اردة يف القان�ن، كما ميكن املجل�ص من التاأكد من مدى ت�فر تلك ال�صروط.

* يقدم معهد البحرين للتدريب برامج تدريبية للحا�شلني على الثانوية العامة وما بعدها. 



) الواقع والطموح ( 242014

العايل  التعليم  البحرين من �شمن موؤ�ش�شات  نيويورك كان لهما فرع يف مملكة  اأن كل من معهد بريل و جامعة  اإلى  وُي�شار 
العاملة؛ اإل اأن معهد بريل قرر غلق الفرع يف العام 2012م، وكذلك قررت جامعة نيويورك غلق فرعها يف يناير 2014م وذلك 
ترخي�س جامعة دملون  ب�شحب  العايل  التعليم  قام جمل�س  العايل. كما  التعليم  ولوائح  لعدم قدرتهما على مواكبة متطلبات 

للعلوم والتكنولوجيا يف 2013م للمخالفات التي ارتكبتها بح�صب ال�صروط التي ن�صت عليها الل�ائح.

كما ي�شار اإلى اأن اإجمايل الطلبة امل�شجلني يف موؤ�ش�شات التعليم العايل احلكومية واخلا�شة للعام 2014/2013 بلغ 38113 
طالبًا وطالبة، حيث بلغ عدد الإناث منهم 22828، كما هو مبني يف اجلدول اأدناه.

ون�شتخل�س من اجلدول اأعاله ارتفاع عدد الإناث مقارنة بعدد الذكور، حيث بلغت ن�شبة الإناث ما يقارب 60% من اإجمايل عدد 
امل�شجلني يف موؤ�ش�شات التعليم العايل، وهذا يعترب اإنعكا�شًا اإيجابيًا على ح�شاب املوؤ�شرات الدولية ململكة البحرين واملتعلقة 

بتعليم ومتكني املراأة وتكافوؤ الفر�س التعليمية بني اجلن�شني.

 %36 مقابل  والإقليمية  احلكومية  التعليمية  املوؤ�ش�شات  ن�شيب  من  كان  الطلبة  اإجمايل  من   %64 ن�شبته  ما  اأن  يت�شح  كما 
للموؤ�ش�شات التعليمية اخلا�شة. ونالحظ هنا ارتفاع ن�شبة الإناث حيث بلغت 70% من اإجمايل الطلبة مقابل 30% من الإناث 

يف املوؤ�ش�شات التعليمية اخلا�شة.

 جملس التعليم العايل
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4٫1342٫44416878

18٫45112٫33011٫4305٫895

1٫6409842٫1551٫018

90584521

24٫31515٫81613٫7987٫012

عدد الطالب ح�ضب م�ضتوى التعليم ونوع املوؤ�ض�ضة التعليمية واجلن�س للعام الأكادميي 2014/2013
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اأعداد الطلبة امللحقني مبوؤ�ض�ضات التعليم العايل ح�ضب اجلن�ضية لعام الأكادميي 2014/2013

ويظهر يف اجلدول اأعاله اأن عدد الطلبة غري البحرينيني امل�شجلني يف موؤ�ش�شات التعليم العايل قد بلغ 5039، مبا ي�شكل ما 
ن�شبته 13% من اإجمايل الطلبة امل�شجلني، كما يو�شح اجلدول اأعاله اأ�شماء الدول التي يدر�س اأبناوؤها يف موؤ�ش�شات التعليم 
اإذ تت�شدر اململكة العربية ال�شعودية هذه الدول مبا يقارب ثلث الطلبة الوافدين. وفيما يلي بيان لن�شب  العايل البحرينية، 

الطلبة امل�شجلني بح�شب الإقليم: 

اأعداد ون�ضب الطلبة امللحقني مبوؤ�ض�ضات التعليم العايل ح�ضب اجلن�ضية لعام الدرا�ضي 2014/2013



27 التقرير ال�شنوي ملجل�س التعليم العايل

4-2 الربامج والتخ�ض�ضات املطروحة يف موؤ�ض�ضات التعليم العايل ح�ضب نوع التخ�ض�س للعام الدرا�ضي 2015/2014م

يو�شح ال�شكل التايل ن�شبة الطلبة امللتحقني مبوؤ�ش�شات التعليم العايل ح�شب نوع التخ�ش�س للعام 2014/2013م.

الطلبة  اإجمايل  بلغت 73% من  الإن�شانية حيث  التخ�ش�شات  امللتحقني تركزت يف  الطلبة  العالية لأعداد  الن�شبة  اأن  ويتبني 
مقارنة بالتخ�ش�شات العلمية.

وهو موؤ�شر ا�شتدعى من جمل�س التعليم العايل اإعادة النظر فيه، لذا فاإن املجل�س ي�شعى وبقوة لتحقيق املوازنة يف اأعداد الطلبة 
جلميع التخ�ش�شات العلمية والأدبية ومبا يتنا�شب مع حاجة �شوق العمل، وذلك من خالل توجيه موؤ�ش�شات التعليم العايل 
ل�شتحداث برامج يف التخ�ش�شات املطلوبة. كما راعى املجل�س ذلك يف قراراته املتخذة ب�شاأن املوافقة على اإ�شتحداث برامج 

جديدة، اأو اإعادة فتح برامج كانت موقوفة �شابقًا ومل يوافق على اأي منها اإل اإذا كانت تلبي حاجات ال�شوق املحلي. 
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ونتيجة لتطبيق �شيا�شات جمل�س التعليم العايل تلك، فقد بداأ التح�شن يظهر على موؤ�ش�شات التعليم العايل كما يو�شح ال�شكل 
اأدناه، ففي حني بلغت ن�شبة خريجي عام 2013/2012 يف تخ�ش�شات العلوم الجتماعية والأعمال التجارية والقانون 57% من 

اإجمايل الطلبة، تناق�شت ن�شبة الطلبة امل�شجلني يف هذه التخ�ش�شات للعام 2014/2013 لتبلغ %53.



29 التقرير ال�شنوي ملجل�س التعليم العايل

4-3 الإنفاق على البحث العلمي

4-3-1 اإنفاق موؤ�ض�ضات التعليم العايل من القطاعني العام واخلا�س على البحث العلمي للعام 2013م

يالحظ اأن غالبية الإنفاق الفعلي على البحث العلمي يف مملكة البحرين يتم من خالل موؤ�ش�شات التعليم العايل احلكومية 
والإقليمية )جامعة البحرين وجامعة اخلليج العربي(، حيث اأنها تنفق ما يقارب من 95% من اإجمايل اإنفاق موؤ�ش�شات التعليم 
العايل يف اململكة على البحث العلمي. كما يالحظ اأن 30% من اجلامعات اخلا�شة كان اإنفاقها على البحث العلمي دون امل�شتوى 
املطلوب. ومع ذلك فاإن �شيا�شة الإنفاق على البحث العلمي خالل العام 2014م �شهدت زيادة ملحوظة عما هو عليه احلال يف 

العام 2013م، نتيجة اإلزام موؤ�ش�شات التعليم العايل باإنفاق الن�شبة املحددة باللوائح على البحث العلمي.

* يقدم معهد البحرين للتدريب برامج تدريبية للحا�شلني على الثانوية العامة وما بعدها. 
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4-3-3 اإجمايل الإنفاق على البحث العلمي ح�ضب جمال العلوم

املجالت  يف  املجتمع  خلدمة  العلمي  البحث  يوّجه 
القت�شادية والجتماعية وال�شيا�شية، وحلل امل�شكالت 
اإلى  التي تواجهها. وت�شعى ا�شرتاتيجية البحث العلمي 
توجيه اإنفاق البحث العلمي تبعًا لالأولويات التي ت�شمن 
جمالت  يف  الأولويات  هذه  تقع  حيث  املجتمع،  رفاه 
تتطلب  وبالتايل  والفنية  التقنية  والعلوم  ال�شناعة 
املختلفة.  ال�شناعاة  قطاعات  مع  العلمي  البحث  ربط 
و�شتحدد لئحة البحث العلمي اأولويات الإنفاق بح�شب 

متطلبات املرحلة. والر�شم البياين يو�شح اإجمايل الإنفاق على البحث العلمي ح�شب املجال الدرا�شي. 
 

4-3-2 معدل النمو يف اإجمايل الإنفاق على البحث العلمي )تزايد ملحوظ( 2013-2009

اإنفاق  ي�شل  اأن  اإلى  العايل  التعليم  جمل�س  ي�شعى 
موؤ�ش�شات التعليم العايل على البحث العلمي والتطوير 

اإلى الن�شب املعتمدة ح�شب املوؤ�شرات العاملية. 
يف  العلمي  البحث  ال�شرتاتيجية  هذه  ت�شهم  وبالتايل 
وبالتايل  عليه،  الإنفاق  وزيادة  العلمي  البحث  تعزيز 
حت�شني موقع مملكة البحرين ح�شب املوؤ�شرات العاملية.
على  الإنفاق  يف  امللحوظ  التزايد  اإلى  الإ�شارة  وجتدر 
خا�شة  2009-2013م،  الأعوام  خالل  العلمي  البحث 
يف موؤ�ش�شات التعليم العايل احلكومية والإقليمية التي 
تبلغ ن�شبة اإنفاقها حوايل 95% من اإجمايل الإنفاق على 

التعليم  اإقرار جمل�س  نتيجة  العلمي  البحث  �شيا�شة  �شي�شهد تطورًا ملحوظًا يف  املقبل  العام  اأن  املتوقع  العلمي. ومن  البحث 
العايل ل�شرتاتيجية البحث العلمي واإلزام تطبيقها اعتبارًا من العام املقبل وفقًا لآلية ال�شرف املحددة من واردات املوؤ�ش�شة 
بن�شبة 3% للبحث العلمي، و2% للتطوير املهني لأع�شاء الهيئة التدري�شية وبالتايل ت�شهم هذه ال�شرتاتيجية يف تعزيز البحث 

العلمي وزيادة الإنفاق عليه، مما يوؤدي اإلى حت�شني موقع مملكة البحرين ح�شب املوؤ�شرات العاملية. 



5. ال�سرتاتيجيات وامل�ساريع لعام 2014
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�شيا�شات  و�شع  مت   ،2005 عام  العايل  التعليم  قانون  اإقرار  من  ابتداءًا  العايل،  التعليم  م�شرية  لنطالق  الأولى  ال�شنوات  منذ 
اإ�شرتاتيجية لتطوير التعليم العايل والتي تتمثل بثمانية �شيا�شات وعلى النحو الآتي:

بناء عالقة قوية وم�شتمرة بني التعليم وقطاع الأعمال وال�شناعة.  .1
اإلزام موؤ�ش�شات التعليم العايل ب�شبط عمليات اجلودة الداخلية يف جميع جوانب املوؤ�ش�شة.  .2

يتولى جمل�س التعليم العايل م�شوؤولية و�شع اإدارة وتنفيذ اخلطط ال�شرتاتيجية.  .3
4.  اإلزام جميع موؤ�ش�شات التعليم العايل بو�شع خططها ال�شرتاتيجية مبا يتواءم ويتفق مع اخلطة العامة ل�شرتاتيجيات 

التعليم العايل.
5.  بناء ج�شور التعاون بني التعليم العايل يف اململكة واجلهات املختلفة املعنية بالتعليم العايل يف باقي الدول ذات التجارب 

الناجحة.
تنظيم قطاع التعليم العايل من خالل تطوير الت�شريعات اخلا�شة به.  .6

اتخاذ  لتمكينهم من  والتوجيه  والإر�شاد  الن�شح  وتقدمي  املعلومات  باأف�شل  تزويدهم  للطالب من خالل  الدعم  7.  توفري 
خياراتهم حول اأن�شب الربامج الدرا�شية التي يتطلبها �شوق العمل.

8.  تطوير ا�شرتاتيجية للبحث العلمي تركز على زيادة الأبحاث على م�شتوى الن�شر الدويل بالتعاون فيما بني احلكومة وقطاع 
التعليم العايل.

وخالل م�شرية التعليم العايل �شعى املجل�س لتحقيق هذه ال�شيا�شات، والتي تّوجت يف عام 2014 بتد�شني الإ�شرتاتيجية الوطنية 
العايل.  التعليم  الأكادميي على موؤ�ش�شات  الإعتماد  العلمي، وكذلك تطبيق نظام  للبحث  الوطنية  والإ�شرتاتيجية  العايل  للتعليم 
و�شيتم تو�شيح ذلك من خالل �شرح اأهم املحاور التي حملتها تلك ال�شيا�شات وما اتخذه املجل�س من قرارات حول نظام العتماد 

الأكادميي وال�شراكة مع �شوق العمل اإجنازات جمل�س التعليم العايل.

فقد اأقّر جمل�س التعليم العايل موؤخرًا عددًا من امل�شاريع الهامة للتعليم العايل، والتي �شيكون لتنفيذها الأثر الإيجابي على �شمعة 
اإلى الرقي والنهو�س  اإذ ي�شعى املجل�س بهذه امل�شاريع  التعليم العايل يف اململكة، وتنمية القت�شاد الوطني وراأ�س املال الب�شري. 
بقطاع التعليم العايل يف اململكة باعتباره اأهم القطاعات احليوية التي ت�شاهم يف نقل اقت�شاد البحرين من اقت�شاد قائم على 
الدول  العايل على م�شتوى  التعليم  ي�شهدها  التي  التطورات  واآخر  اأحدث  ملواكبة  اإ�شافة  املعرفة.  قائم على  اقت�شاد  اإلى  النفط 

املتقدمة عامليًا، وما يتطلبه الع�شر احلديث من اأ�شاليب متقدمة للتعليم والتعلم والبتكار وريادة الأعمال.

5. االسرتاتيجيات واملشاريع لعام 2014
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5-1 ال�ضرتاتيجية الوطنية للتعليم العايل 2024-2014: 

مراحل �ضياغة ال�ضرتاتيجية
اأعدت الأمانة العامة ملجل�س التعليم العايل مرجعيات ومتطلبات ال�شرتاتيجية الوطنية للتعليم العايل مبا يتنا�شب واحتياجات 
قطاع التعليم العايل مبملكة البحرين وتطلعاته امل�شتقبلية بالتن�شيق مع اجلهات املعنية يف وزارة الرتبية والتعليم ومن خالل 
بيت اخلربة العاملية براي�س واتر هاو�س كوبرز لال�شت�شارات )PWC( للقيام بهذه املهمة باعتباره ذو خربة يف جمال تطوير 

ال�شرتاتيجيات املتعلقة بالتعليم العايل ح�شب املراحل التالية:

املرحلة الأولى: تقييم الو�ضع احلايل:
ت�شمنت هذه املرحلة مراجعة الوثائق والتقارير والبيانات واملعلومات ذات العالقة، واإجراء التحليالت واملقارنات الالزمة 
ب�شاأنها. كما ت�شمنت اإجراء مقابالت مكثفة مع كافة ال�شركاء واجلهات واملوؤ�ش�شات احلكومية واخلا�شة ذات العالقة. وانتهت 
هذه املرحلة بتنظيم ور�شة عمل بتاريخ 23 اأكتوبر 2013م �شملت العديد من ممثلي اجلهات الذين متت مقابلتهم للتباحث 

ب�صاأن اخلط�ط الأولية العري�صة لال�صرتاتيجية.

املرحلة الثانية: و�ضع ال�ضرتاتيجية الوطنية للتعليم العايل 
ت�شمنت هذه املرحلة اإجراء حتليل ملواطن القوة وال�شعف والفر�س والتحديات فيما يتعلق بالتعليم العايل يف مملكة البحرين، 
ومن ثم �شياغة الروؤية والر�شالة واملحاور العامة لال�شرتاتيجية، حيث ا�شتمل كل حمور على الأولويات ال�شرتاتيجية والت�شريعات 
التنظيمية واملبادرات املقرتحة. كما مت يف هذه املرحلة عقد عدد من الجتماعات مع ال�شركاء الرئي�شيني ومتخذي القرار 
للتحاور معهم واأخذ مرئياتهم ب�شاأن ما تو�شلت اإليه ال�شرتاتيجية، وقد مت حتديث م�شودة ال�شرتاتيجية بناًء على نتائج هذه 

الجتماعات، كما مت يف هذه املرحلة و�شع ت�شور حلوكمة ومتويل التعليم العايل يف مملكة البحرين.

املرحلة الثالثة: املراجعة وال�ضياغة النهائية لال�ضرتاتيجية
اإلى  عنها  ن�شخًا  العايل  التعليم  ملجل�س  العامة  الأمانة  اأر�شلت  الثانية،  املرحلة  ال�شرتاتيجية يف  م�شودة  مراجعة  اأن مت  بعد 
اأع�شاء املجل�س املوقرين، وكذلك للجهات التي �شاهمت يف و�شعها منذ البداية لإبداء الراأي ب�شاأنها. وبناًء عليه متت �شياغتها 

يف �شورتها النهائية وفقًا للمرئيات والآراء الواردة ب�شاأنها.

مبا  ال�شرتاتيجية  تطوير  اأجل  من  لال�شت�شارات  كوبرز  هاو�س  واتر  براي�س  �شركة  مع  التعاون  على  وافق  قد  املجل�س  وكان 
التعليم  لأهداف  وفقًا  واملبادرات  ال�شرتاتيجية  والأهداف  الروؤية  لو�شع  وذلك   2030 القت�شادية  البحرين  وروؤية  يتواءم 
العايل واأولوياته من حيث هيكل احلوكمة والتدري�س واأ�شاليب التعليم ومهارات اخلريجني والتعاون وال�شراكات واآليات التمويل 

والفر�س امل�شتقبلية.
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املحاور الرئي�ضية لال�ضرتاتيجية الوطنية للتعليم العايل 2024-2014:

تهدف ال�شرتاتيجية اإلى تطوير النظام التعليمي اجلامعي ململكة البحرين وفقًا ملتطلبات الروؤية القت�شادية 2030 واملوؤ�شرات 
الوطنية ململكة البحرين، وقد مت حتديد �شتة حماور ا�شرتاتيجية كمحركات حتول رئي�شية للتغيري:

جودة التاأثري.  .1
متكني الطلبة من مهارات احلياة امل�شتقبلية.  .2

اإتاحة خيارات التعليم والتعلم.  .3
البحرين: خيار اأول للتعليم العايل.  .4

توظيف التكنولوجيا احلديثة يف التعليم العايل.  .5
خلق بيئة ريادة الأعمال يف البحرين.  .6

وقد مت اختيار املحاور ال�صرتاتيجية بناًء على نقاط الق�ة وال�صعف يف نظام التعليم العايل احلايل، ومبا يتما�صى مع الأول�يات 
الوطنية يف مملكة البحرين:
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5-2 ال�ضرتاتيجية الوطنية للبحث العلمي 2019-2014: 

اأول ا�شرتاتيجية وطنية  اأقر جمل�س التعليم العايل بقراره رقم )393( يف جل�شتة رقم )34( املنعقدة بتاريخ 21 مايو 2014 
للبحث العلمي، بعد اأكرث من عام كامل من التخطيط والإعداد واملتابعة مع ال�شركاء املحليني ومع بيوت اخلربة العاملية.

هذا وقد مرت عملية اإعداد و�شياغة ا�شرتاتيجية البحث العلمي باملراحل ذاتها التي مرت بها ا�شرتاتيجية التعليم العايل وهي: 
تقييم الو�شع احلايل، و�شع ال�شرتاتيجية الوطنية للبحث العلمي، املراجعة وال�شياغة النهائية لال�شرتاتيجية وذلك بالتعاون 

مع بيت اخلربة العاملية معهد �شتانفورد الدويل للبحوث العلمية وال�شركاء املحليني.

وميكن القول باأن الهدف الرئي�شي ل�شرتاتيجية البحث العلمي هو امل�شاهمة ب�شكل مبا�شر يف حتقيق غايات الروؤية القت�شادية 
ململكة البحرين 2030، حيث تهدف ال�شرتاتيجية الوطنية للبحث العلمي اإلى الإ�شهام يف:

حتويل القت�شاد البحريني اإلى القت�شاد القائم على املعرفة.
تقليل العتماد على موارد البحرين الطبيعية.

�شمان رفاه اململكة الجتماعي والبيئي والثقايف على املدى البعيد. 
حت�شني تطبيق البحوث العلمية ال�شحية العاملية على الحتياجات الطبية للمواطنني البحرينيني.

تعزيز مكانة و�شمعة اململكة اإقليميًا وعامليًا.
توفري فر�س حملية ذات م�شتوى عاملي للبحرينيني يف التعليم والبحث العلمي.

اإن ل�شرتاتيجية البحث العلمي يف مملكة البحرين خم�شة حماور رئي�شة تتعلق بالإ�شالحات املوؤ�ش�شية وجمالت الرتكيز يف البحث 
العلمي، والتي تعترب �شرورية لتحقيق الروؤية التي مت و�شعها، كما يجب العمل على حتقيق الأهداف جميعها يف الوقت نف�شه لأنها 

تعزز وتكمل بع�صها البع�ص. هذا وقد ت�صمنت املحاور الرئي�صة لالإ�صرتاتيجية النقاط التالية:
اإن�شاء البنية التحتية حلوكمة البحث العلمي الوطني.  .1

تعزيز القدرات البحثية اجلامعية.  .2
3.  تعزيز التكامل بني املوؤ�ش�شات الأكادميية وموؤ�ش�شات البحث العلمي العاملية والهيئات التي تركز على الأولويات القت�شادية 

والجتماعية يف مملكة البحرين.
حت�شني الوعي العام ون�شر ثقافة البحث العلمي والبتكار.  .4

معاجلة الأولويات البحثية الوطنية.  .5

املحاور الرئي�ضة لال�ضرتاتيجية الوطنية للبحث العلمي 2019-2014:
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     التد�ضني:

العايل  للتعليم  الوطنية  الإ�شرتاتيجية  تد�شني  حفل  2014م  اأكتوبر   20 بتاريخ  العايل  التعليم  ملجل�س  العامة  الأمانة  نظمت 
لل�شنوات الع�شر القادمة، وكذلك الإ�شرتاتيجية الوطنية للبحث العلمي لل�شنوات اخلم�س القادمة بح�شور ممثلني عن كافة 

قطاعات الدولة ذات العالقة وموؤ�ش�شات القطاعني العام واخلا�س وموؤ�ش�شات التعليم العايل يف اململكة.

وت�شمن التد�شني عرو�شًا للمتحدثني الذين عملوا مع الأمانة العامة يف �شياغة ال�شرتاتيجيتني )براي�س وتر كوبرز لال�شت�شارات، 
ومعهد �شتانفورد لالأبحاث( بهدف اإ�شراك اجلميع يف روؤية املجل�س مل�شتقبل التعليم العايل يف اململكة وكذلك الروؤية امل�شتقبلية 
للبحث العلمي والأهداف املنبثقة عنها واملحاور الأ�شا�شية التي ترتكز عليها، اإلى جانب اأهم ال�شبل واملبادرات لتحقيق اهداف 

ال�شرتاتيجيتني.

     التوا�ضل مع موؤ�ض�ضات التعليم العايل:
عقدت الأمانة العامة عدة اإجتماعات مع موؤ�ش�شات التعليم العايل يف اململكة بهدف اإ�شراكهم بتنفيذ اخلطط الإ�شرتاتيجية 
للتعليم العايل والبحث العلمي امل�شار اإليها اأعاله، وذلك من خالل ت�شجيعهم على اإعداد و�شياغة ا�شرتاتيجية كل موؤ�ش�شة 

واأهدافها مبا يتواءم مع ا�شرتاتيجيتي التعليم العايل والبحث العلمي.

     اخلطط التنفيذية لإ�ضرتاتيجية التعليم العايل وا�ضرتاتيجية البحث العلمي:
وم�شاريع  مبادرات  خالل  من  ال�شرتاتيجية  اخلطط  لتنفيذ  زمني  جدول  بو�شع  العامة  اأمانته  العايل  التعليم  جمل�س  كّلف 
تعر�س على املجل�س لتخاذ كافة الإجراءات الالزمة لتعميم وتنفيذ تلك اخلطط. ويف هذا ال�شدد فاإن الأمانة العامة تعمل 
حاليًا على اإعداد اخلطط التنفيذية لالإ�شرتاتيجيتني �شيو�شح فيها الأهداف العامة والفرعية واجلهات امل�شئولة واملنفذة مع 
ربط حتقيق كل هدف فرعي ورئي�شي ب�شقف زمني حمدد، على اأن يكون الإجراء الذي يوؤدي لتحقيق الأهداف الإ�شرتاتيجية 

قابل للتطبيق مبا يتواءم مع واقع اململكة. و�شيتم عر�س اخلطط التنفيذية على جمل�س التعليم العايل لإقرارها.

اإجراءات الأمانة العامة حيال ال�ضرتاتيجيات:
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5-3 نظام العتماد الأكادميي: 

وافق جمل�س الوزراء املوقر بقراره رقم 2208 ل�شنة 2013 على قيام جمل�س التعليم العايل بتوقيع اتفاقية لو�شع معايري العتماد 
الأكادميي بالتعاون مع جمل�س العتماد الربيطاين، والتي مت التوقيع عليها بح�شور �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد 

اآل خليفة ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء حفظه اهلل.

وعامليًا يف جمال  الآخرين عربيًا  لديها على جتارب  الأكادميي  العتماد  اطلعت من خالل خرباء  قد  العامة  الأمانة  وكانت 
العتماد الكادميي يف دول اخلليج العربي والأردن وم�شر وبريطانيا وكندا واأ�شرتاليا واليابان، بالإ�شافة اإلى هيئات العتماد 
التخ�ش�شية العاملية للخروج بنظام اعتماد اأكادميي ملوؤ�ش�شات التعليم العايل يف البحرين يجمع خال�شة جناحات الآخرين 
مبا يتنا�شب مع واقع اململكة ويعك�س خ�شو�شيتها يف هذا املجال. كما عقدت الأمانة العامة �شل�شلة من اللقاءات مع كل من 
موؤ�ش�شات التعليم العايل احلكومية واخلا�شة يف البحرين، والهيئة الوطنية للموؤهالت و�شمان جودة التعليم والتدريب، وقطاع 
ال�شناعة والأعمال، وجلنة مزاولة املهن الطبية وجلنة مزاولة املهن الهند�شية، بح�شور خرباء جمل�س العتماد الربيطاين 
لالأخذ باآرائهم ومالحظاتهم على م�شودة معايري العتماد الأكادميي وبالتايل اعتمادها يف ال�شياغة النهائية مل�شروع العتماد 

الأكادميي احلايل.

املت�شمن  �شبتمرب2014م،   30 بتاريخ  املنعقدة   )36( بجل�شته   )412( رقم  قراره  العايل  التعليم  جمل�س  اأ�شدر  عليه  وبناًء 
املوافقة على اعتـماد معايري وموؤ�شرات العتـماد الأكـادميي ملوؤ�شـ�شات التعليم العايل يف مملكة البحرين. كما كلف الأمانة 
العامة بتطبيق نظام العتماد الأكادميي على موؤ�ش�شات التعليم العايل اعتبارًا من بداية العام الأكادميي 2016/2015، وفقًا 
التعليم العايل واجلهات ذات ال�شلة ل�شرح هذا  العامة بالتوا�شل مع موؤ�ش�شات  اأن تقوم الأمانة  التنفيذ على  واآليات  للوائح 

النظام واآلية تطبيقه والتن�شيق معها يف هذا ال�شاأن وموافاة املجل�س تباعًا مبا مت يف ذلك.
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ثـمانية معايري رئي�شة ت�شمنت )31( معيارًا فرعيًا و)243( موؤ�شرًا  البالغ عددها  املوؤ�ش�شي  الأكادميي  اإن معايري العتماد 
مرورًا  املالية،  والإدارة  وال�شرتاتيجية  احلوكمة  من  ابتداًء  التعليمية  املوؤ�ش�شة  عمل  يف  اأ�شا�شية  جوانب  تغطي  ونوعيًا  كميًا 
بعملية قبول الطلبة وخمرجات التعليم والتعلم والتقييم والبحث العلمي والبتكار والريادة، وانتهاًء بخدمة املجتمع. وتوؤكد 
ومعايري  اإجراءات  )لئحة  الناظمة  واللوائح  العايل  التعليم  ب�شاأن   2005 ل�شنة   )3( رقم  القانون  يف  جاء  ما  على  جميعها 
و�صروط الرتخي�ص، والالئحة الأكادميية والإدارية والالئحة املالية، ولئحة الأبنية واملرافق مل�ؤ�ص�صات التعليم العايل( لتمكني 
جمل�س التعليم العايل من التاأكد من درجة حتقيق تلك املوؤ�ش�شات للمتطلبات الواردة يف القانون واللوائح والقرارات ال�شادرة 

مبوجبه، ويظهر ال�شكل اأدناه املعايري الرئي�شة الثمانية لنظام العتماد الأكادميي: 

املعايري الرئي�ضة لنظام العتماد الأكادميي:

5. االسرتاتيجيات واملشاريع لعام 2014



39 التقرير ال�شنوي ملجل�س التعليم العايل

خطة الأمانة العامة لتطبيق العتماد الأكادميي:

تعتزم الأمانة العامة تنفيذ نظام العتماد الأكادميي ملوؤ�ش�شات التعليم العايل يف مملكة البحرين بالتعاون مع وزارة العمل 
والهيئة الوطنية للموؤهالت و�شمان جودة التعليم والتدريب وموؤ�ش�شات التعليم العايل �شمن اأدوار متكاملة مت�شلة، وعملية 
تنظيمية وا�شحة، وذلك تنفيذًا لقرار جمل�س الوزراء املوقر املرقم  2270 املتخذ يف جل�شته املنعقدة بتاريخ 27 يوليو 2014م 
التعليم  جودة  و�شمان  للموؤهالت  الوطنية  والهيئة  العمل  ووزارة  والتعليم  الرتبية  وزارة  من  كل  )تكّلف  على  ين�س  والذي 
والتدريب باتخاذ الإجراءات الالزمة لالتفاق على اآليات تنفيذ معايري العتمادية والوقوف على طبيعة التكامل فيما بينها 
عرب التفاق على اآليات للتن�شيق بني هذه اجلهات فيما يخدم موؤ�ش�شات التعليم العايل ومعاهد التدريب برفع م�شتوى اأدائها 

وفقًا للقوانني والأنظمة املرعية لعملها(.

ت�شكيل  الأكادميي، كما �شيتم  التف�شيلية لتطبيق معايري العتماد  باإعداد اخلطط  العامة وخربائها  الأمانة  هذا وقد بداأت 
املتعلقة بذلك بال�شراكة مع اجلهات التي ن�س عليها قرار جمل�س الوزراء امل�شار اإليه اأعاله.

5-4 ال�ضراكة ما بني قطاع التعليم العايل وقطاع ال�ضناعة والأعمال )�ضوق العمل(: 

و�شركات  الكربى  )ال�شركات  قطاعاته  مبختلف  العمل  �شوق  مع  التوا�شل  اإلى  العايل  التعليم  ملجل�س  العامة  الأمانة  بادرت 
ونوعية  العمل  �شوق  متطلبات  بني  الفجوة  جت�شري  بغية  وغريها(  وامل�شارف،...  والبنوك  النفطية  وال�شناعات  الت�شالت 

املوؤهالت اجلامعية واملهارات املطلوبة ومبا يحقق التكامل الفّعال بينها خدمًة لأهداف التنمية يف اململكة.

هذا وقد مت ت�شكيل جلنة تن�شيقية ما بني قطاع التعليم العايل وقطاع ال�شناعة والأعمال لتعمل كنواة لعمل م�شرتك ومتناغم 
لهذه  ملتقيات  العامة ثالثة  الأمانة  وقد عقدت  الآخر.  ويكمل  يحتاج  باعتبار كال اجلانبني  العمل  و�شوق  العايل  التعليم  بني 
الغاية ح�شرها خرباء ومتحدثني دوليني مبجال الإبتكار والإبداع ودور التعليم بالإقت�شاد وال�شناعة ودور البحث العلمي يف 
حل م�شكالت �شوق العمل ب�شكل عام، وقد خل�شت هذه امللتقيات اإلى حتديد اأولويات ال�شراكة بني قطاع التعليم العايل وقطاع 

ال�شناعة والأعمال للمواءمة بينهما.
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اأولويات ال�ضراكة ما بني قطاع التعليم العايل وقطاع ال�ضناعة والأعمال:

اآليات وا�شحة ملتطلبات القطاعات املختلفة وتزويد موؤ�ش�شات التعليم العايل بها كي تقوم بدورها بتطوير وتعديل  و�شع 
املناهج واملهارات واأ�شاليب التعليم ح�شب احتياجات ال�شناعات والأعمال.

�شرورة تزويد الطلبة باملهارات احلياتية التي يحتاجونها لتمكينهم من ولوج �شوق العمل، اأو البدء ب�شاريعهم ال�شغرية 
واملتو�شطة، لتوفري فر�س عمل خلريجي موؤ�ش�شات التعليم العايل.

ربط البحوث والبتكار يف قطاع التعليم العايل بالحتياجات القت�شادية وال�شناعية ململكة البحرين.

تنظيم منتدى دوري ملناق�شة متطلبات ال�شناعة ومهارات التوظيف.

تقدمي امل�شورة ب�شاأن الق�شايا التي تواجه ال�شناعة ودور قطاع التعليم العايل يف احلد منها.

حت�شني فر�س الطلبة لكت�شاب اخلربة من خالل فتح املجال اأمامهم للتدريب امليداين يف قطاع ال�شناعة والأعمال. 

هذا وقد انبثق عن هذه ال�شراكة احلديثة لغاية الآن امل�شاريع التالية:

مهارات  بني  الفجوة  ج�شر  اإلى  والأعمال  ال�شناعة  قطاع  مع  بالتعاون  العامة  الأمانة  جتريه  الذي  الربنامج  هذا  يهدف 
للقطاعني احلكومي واخلا�س  املوجهة  الأ�شئلة  امل�شح عددًا من  يت�شمن  اململكة، حيث  العمل يف  �شوق  اخلريجني ومتطلبات 
وتتعلق باملهارات املطلوبة من اخلريجني املتقدمني للوظائف يف تلك القطاعات مثل حل امل�شكالت والتفكري الناقد ومهارات 

التوا�شل والعمل اجلماعي، وغريها.

�شمن  الطلبة  بحيث مينح  املنفعة،  تبادل  اإلى  العمل  اأرباب  مع  بالت�شارك  العامة  الأمانة  تتبناه  الذي  الربنامج  يهدف هذا 
تخ�ش�شات معينة وحمددة فر�شًة للتدريب لدى �شوق العمل )�شركات نفطية، �شركات اأعمال، بنوك وم�شارف،....(. اإميانًا 
من الأمانة العامة وامل�شاركني باأن مثل هذا الربنامج �شينعك�س اإيجابًا على اأ�شحاب العمل الذين �شيح�شلون على خريجني 

م�صلحني بتدريب ي�ؤهلهم بالإ�صافة اإلى تعليمهم لالإنخراط ب�ص�ق العمل وزيادة اإنتاجيته بفاعلية وكفاءة.

امل�ضح الوطني ملهارات �ضوق العمل:

الربنامج الوطني للتدريب امليداين:

5. االسرتاتيجيات واملشاريع لعام 2014
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6. األمانة العامة جمللس التعليم العايل )املهام واإلجنازات(
) الواقع والطموح ( 2014

اأمانة عامة ملجل�س التعليم العايل بوزارة  اإن�شاء  ن�شت املادة الثامنة من قانون التعليم العايل رقم )3( ل�شنة 2005م على 
اأهدافه  لتحقيق  قراراته  وتنفيذ  متابعة  تتولى  كما  املجل�س،  على  تعر�س  التي  املو�شوعات  اإعداد  مهمتها  والتعليم،  الرتبية 

ومهامه، وفقًا للمر�شوم رقم )29( ل�شنة 2006م باإعادة تنظيم وزارة الرتبية والتعليم.

6-1 اإجنازات الأمانة العامة لعام 2014:

خطت الأمانة العامة ملجل�س التعليم العايل يف العام الأكادميي 2014/2013م عدة خطوات متثلت بالعديد من الإجنازات 
ح�شب توجهات جمل�س التعليم العايل واملهام املناطة بها وفيما يلي اأهم تلك الإجنازات: 

ورفع  عنه،  املنبثقة  اللجان  اإلى  بالإ�شافة  العايل  التعليم  ملجل�س  اجلل�شات  عقد  وتنظيم  والدرا�شات  املو�شوعات  1.  اإعداد 
العايل، رفعت فيها ما  التعليم  العامة خالل عام 2014م ثالث جل�شات ملجل�س  الأمانة  للمجل�س، حيث نظمت  تو�شياتها 
يقارب )25( مذكرة مبوا�شيع اأكادميية، واإدارية، ومالية، وت�شريعية، تنظم وتقّيم عمل قطاع التعليم العايل وموؤ�ش�شاته 
يف اململكة. راعت فيها امل�شتجدات والتطورات القائمة على �شاحة التعليم العايل على م�شتوى العامل املتقدم، وما تتطلبه 
املرحلة من تطوير وتخطيط للم�شتقبل، م�شتندة بذلك اإلى درا�شات واإح�شائيات وبيانات دقيقة تو�شع بني يدي املجل�س 
املوقر. هذا وقد اتخذ املجل�س خاللها )22( قرارًا لعّل اأهمها ال�شرتاتيجية الوطنية للتعليم العايل، ال�شرتاتيجية الوطنية 

للبحث العلمي، ونظام العتماد الأكادميي.

2.  متابعة تنفيذ قرارات جمل�س التعليم العايل وتوجيهاته لتحقيق اأهدافه ومهامه، حيث تتولى الأمانة العامة ذلك لتحقيق 
اأهداف املجل�س ومهامه على اأكمل وجه، وتتولى مهمة التعميم على موؤ�ش�شات التعليم العايل بقرارات املجل�س واإخطارها 
بها. وترفع الأمانة العامة تقريرًا تف�شيليًا ملجل�س التعليم العايل يف كل جل�شة يت�شمن اآلية متابعتها لتنفيذ قراراته للجل�شة 

ال�شابقة، للوقوف على كافة التفا�شيل، مثال ذلك:

التعليم  بقرارات جمل�س  اإخطارها  ت�شمنت  العايل  التعليم  ملوؤ�ش�شات  العايل خطابات  التعليم  العام ملجل�س  الأمني  اأ-      وّجه 
العايل، واآلية تنفيذها، وما يرتتب عليها من متابعة الأمانة العامة لعمل تلك املوؤ�ش�شات.

واللوائح  بالقانون  التزامها  من  للتاأكد  العايل  التعليم  ملوؤ�ش�شات  دورية  ميدانية  بزيارات  العامة  الأمانة  جلان  ب-   قيام 
ال�شادرة عنه ومتابعة تنفيذها لقرارات جمل�س التعليم العايل اخلا�شة بـالعبء التدري�شي والإ�شرايف والر�شوم الدرا�شية 
وخم�ش�شات البحث العلمي والتنمية املهنية والربامج الأكادميية امل�شتحدثة واملقدمة من قبل موؤ�ش�شات التعليم العايل. 
والعمداء يف كل موؤ�ش�شة  ونوابهم  الروؤ�شاء  وتعيني  الأمناء  ت�شكيل جمال�س  ا�شتكمال  بالتاأكد من  اللجان  تلك  تقوم  كما 

تعليمية. 



43 التقرير ال�شنوي ملجل�س التعليم العايل

3. درا�شة واإعداد امل�شاريع التطويرية واملبادرات، والتي كان من اأبرزها:

اأ- تد�شني »خدمة ت�ضهيل مهمة باحث الإلكرتونية«، للباحثني يف املجال الرتبوي الراغبني يف تطبيق اأدوات درا�شاتهم يف 
مدار�س اململكة، اأو الراغبني يف احل�شول على بيانات ومعلومات من الوزارة. وتاأتي اأمتتة هذه اخلدمة للت�شهيل على الباحثني 
www.moe.gov. بتقدمي طلب لإدارة البحث العلمي من خالل ملء ال�شتمارة اللكرتونية يف املوقع الر�شمي للوزارة

bh، ومتابعته دون احلاجة اإلى مراجعة مبنى الوزارة، ول�شيما للباحثني الذين يعدون اأبحاثهم من خارج مملكة البحرين 
كطالب املاج�شتري والدكتوراه يف موؤ�ش�شات التعليم العايل اخلارجية.

ب- »ت�ضكيل جلنة تن�ضيقية بني قطاع التعليم العايل وقطاع ال�ضناعة والأعمال« حيث عقدت عدة اجتماعات بتن�شيق ودعوة 
من اأمني عام املجل�س ملناق�شة نوع التعليم والتدريب الذي يتطلبه �شوق العمل وكيفية تطوير املناهج الدرا�شية مبا يتنا�شب مع 
املهارات املطلوبة يف �شوق العمل وكيفية دعم قطاع ال�شناعة والأعمال بالبحوث التي تقدم احللول مل�شاكل ال�شناعة والأعمال 
يف البحرين. ومن املوؤمل اأن تقدم هذه ال�شراكة بني التعليم العايل وقطاع ال�شناعة والأعمال دفعة قوية من اأجل الرتقاء 
بالتعليم العايل وفتح اآفاق جديدة للبحوث وريادة الأعمال، وذلك للم�شاهمة يف حتقيق الروؤية القت�شادية 2030 التي تقوم 

مببادئها على خلق اقت�شاد قائم على املعرفة والبتكار. 

العلمي  للبحث  الوطنية  ال�شرتاتيجية  يتواءم مع  العلمي« مبا  البحث  »اإن�ضاء �ضندوق لدعم  مل�شروع  الإعداد  البدء يف  ت- 
ومعاجلة الأولويات الوطنية بحيث يتم ا�شتثمار العلوم والتكنولوجيا خلدمة قطاع ال�شناعة والأعما

 )A Petroleum/Academic Collaboration Toward New Frontiers( ث- تنظيم فعالية
مع كبار امل�شئولني يف ال�شركات النفطية باململكة يف 22 �شبتمرب 2014م، بالتن�شيق بني الأمني العام و الهيئة الوطنية للنفط 

والغاز بهدف خلق عالقة قوية وبيئة تعاونية تفاعلية حتفز البتكار بني قطاع التعليم العايل والقطاع ال�شناعي.

الهيئة  التعاونية بني  البحوث  لتحفيز  و�شراكة  لت�شكيل حتالف  العمل«  �ضوق  »خطة عمل مع هيئة تنظيم  اإلى  التو�شل  ج- 
وموؤ�ش�شات التعليم العايل اخلا�شة تقوم الهيئة من خاللها بدعم الربامج البحثية التعاونية. 
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التعليم  ملجل�س  العامة  الأمانة  نظمت  حيث  العايل،  التعليم  باأهداف  املتعلقة  العمل  وور�س  الربامج  من  العديد  تنفيذ    .4
العايل عدة ور�س عمل وبرامج ومنتديات تهدف اإلى تقدمي ال�شت�شارات واخلدمات العلمية والتقنية للهيئات واملوؤ�ش�شات 

احلكومية واخلا�شة وعلى النحو الآتي:

 اأ-  ور�ضة عمل حول »درا�ضة الو�ضع الراهن للبحث العلمي يف مملكة البحرين«: 

�شتانفورد  بالتعاون مع معهد  العايل  التعليم  والتعليم-رئي�س جمل�س  الرتبية  وزير  �شعادة  برعاية  الور�شة  عقدت هذه 
لالأبحاث بيت اخلربة العاملي الذي يقوم مب�شاعدة الأمانة العامة ملجل�س التعليم العايل يف اإعداد م�شودة ال�شرتاتيجية 
الوطنية للبحث العلمي يف مملكة البحرين بتاريخ 23 نوفمرب 2013م وذلك ملزيد من املناق�شة وتبادل الأفكار فيما يتعلق 
بتطوير ال�شرتاتيجية الوطنية للبحث العلمي يف مملكة البحرين، وا�شتكماًل للقاءات املتعددة التي قامت بها ا�شتعدادًا 
للو�شول اإلى امل�شودة الأولى ل�شرتاتيجية البحث العلمي �شواء من موؤ�ش�شات التعليم العايل، اأم القطاع احلكومي ممثاًل 
يف وزارة ال�شحة، وجمل�س التنمية القت�شادية والهيئة الوطنية ل�شمان جودة التعليم والتدريب ومعهد الإدارة العامة 
)جيبك(  البرتوكيماويات  ل�شناعة  اخلليج  و�شركة  )األبا(  البحرين  اأملنيوم  و�شركة  )بابكو(  البحرين  نفط  و�شركة 
وممتلكات، وكذلك موؤ�ش�شات املجتمع املدين ممثلة يف جمعية املهند�شني وجمعية الأطباء وجمعية ابتكار وغريهم من 

املعنيني بالبحث العلمي.

ب- منتدى »البحث العلمي مع قطاع الأعمال وال�ضناعة »: 

اأقامت الأمانة العامة منتدى »البحث العلمي مع قطاع الأعمال وال�شناعة« بتاريخ 20 يناير 2014م لاللتقاء بال�شركاء 
الفجوة ما بني  ال�شناعة بهدف ج�شر  الأعمال وقطاع  العايل وقطاع  التعليم  واملعنيني بقطاع  العالقة  واجلهات ذات 
التعليم العايل وقطاع العمل وال�شناعة من اأجل تلبية احتياجات ال�شوق وبناء اقت�شاد معريف قوي، وتعزيز الروابط بني 

التعليم العايل وقطاع الأعمال وال�شناعة لتهيئة بيئة منا�شبة لالبتكار.
 وقد ح�شر املنتدى 60 م�شاركًا من موؤ�ش�شات التعليم العايل ومن القطاع احلكومي ممثاًل يف وزارة ال�شحة وجمل�س 
التنمية القت�شادية وغرفة جتارة و�شناعة البحرين والهيئة الوطنية للموؤهالت و�شمان جودة التعليم والتدريب ومعهد 
و�شركة  )األبا(  البحرين  اأملنيوم  و�شركة  )بابكو(  البحرين  نفط  ب�شركة  القطاع اخلا�س ممثاًل  ومن  العامة،  الإدارة 
األبا وممتلكات، بالإ�شافة اإلى موؤ�ش�شات املجتمع املدين ممثلة يف جمعية  اخلليج ل�شناعة البرتوكيماويات )جبيك( 

املهند�شني وجمعية الأطباء وجمعية ابتكار وغريهم من املعنيني.

6. األمانة العامة جمللس التعليم العايل )املهام واإلجنازات(
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ت. ور�ضة عمل »مناق�ضة امل�ضودة الأولى لال�ضرتاتيجية الوطنية للبحث والتطوير مبملكة البحرين »: 

اأقامت الأمانة العامة ور�شة عمل يف 25 فرباير 2014م ملناق�شة امل�شودة الأولى لال�شرتاتيجية الوطنية للبحث والتطوير 
مبملكة البحرين التي بداأ العمل عليها بقيادة فريق خرباء معهد �شتانفورد الدويل لالأبحاث، والتي �شارك فيها )54( 
من ممثلي خمتلف القطاعات احلكومية واخلا�شة وعدد من موؤ�ش�شات التعليم العايل، اإلى جانب موؤ�ش�شات املجتمع 

املدين وعدد من املعنيني بالبحث العلمي.

د. ندوة » بناء القدرات حول ا�ضتخدام التكنولوجيا يف التعليم العايل »: 

اأقامت الأمانة العامة هذه الندوة بالتعاون مع املجل�س الثقايف الربيطاين والتي هدفت اإلى تعزيز ا�شتخدام التكنولوجيا 
لتطوير موؤ�ش�شات التعليم العايل وت�شميم موارد التعليم واأ�شاليبه. وقد ح�شر هذه الندوة التي اأقيمت يف 18-19 مار�س 

2014م اأكرث من 50 تربويًا من موؤ�ش�شات التعليم العايل احلكومية واخلا�شة.

هــ . املنتدى الوطني الثاين بني التعليم العايل وقطاع العمل وال�ضناعة: 

فيه  �شارك  2014م،  مايو   19 بتاريخ  والأعمال  ال�شناعة  قطاعات  مع  بال�شراكة  املنتدى  هذا  العامة  الأمانة  اأقامت 
متحدثون يف جمالت التعليم العايل والعمل وال�شناعة، بح�شور ما يقارب 100 م�شارك، ناق�س فيه احل�شور تطوير 
املناهج وطرق التدري�س يف موؤ�ش�شات التعليم العايل ح�شب احتياجات �شوق العمل، واملهارات التي يتطلبها قطاع العمل 
وال�شناعة لتوظيف الطلبة، واأف�شل ال�شبل لتحقيق ال�شراكة بني موؤ�ش�شات التعليم العايل والقطاع ال�شناعي، بهدف 
جعل املناهج الدرا�شية اأكرث ا�شتجابة لأرباب العمل. كما يهدف املنتدى اإلى جت�شري الفجوة بني التعليم العايل وقطاعات 
ال�شناعة والأعمال؛ من اأجل تلبية احتياجات ال�شوق وبناء اقت�شاد معريف قوي، حيث اأن تعزيز الروابط بني التعليم 

العايل وقطاع الأعمال من اأولويات جمل�س التعليم العايل التي تهدف اإلى تهيئة بيئة منا�شبة لالبتكار.

و.اجتماعات اللجنة التن�ضيقية بني التعليم العايل وقطاع الأعمال وال�ضناعة يف مملكة البحرين: 

عقدت المانة العامة عددًا من الجتماعات التن�شيقية بني التعليم العايل وقطاع الأعمال وال�شناعة يف مملكة البحرين 
مت  حيث  العايل،  التعليم  قطاع  يف  وال�شركاء  العامة  الأمانة  بني  واحلوارات  اللقاءات  عن  املنبثقة  للتو�شيات  تنفيذًا 
خالل الجتماعات بحث عدد من الأمور املتعلقة بتطوير املناهج وطرائق التدري�س يف موؤ�ش�شات التعليم العايل ومبا 
ي�شمن تلبية احتياجات �شوق العمل وتزويد اخلريجني باملهارات املطلوبة من قطاعا ال�شناعة والأعمال لتمكينهم من 

النخراط ب�ص�ق العمل مبهارة واقتدار. 
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و  الأكادميية  الربامج  ترخي�س  طلبات  يف  والنظر  ال�شهادات،  على  الت�شديق  يف  املتمثلة  اخلدمات  من  العديد  تنفيذ   .5
ال�شتقدام والتوظيف، والرتخي�س لالإعالنات، وغريها.

6. اإ�شدار العديد من املجالت والأبحاث والتقارير والإح�شائيات املتعلقة بالتعليم العايل، حيث اأ�شدرت الأمانة العامة ملجل�س 
التعليم العايل عدة مطبوعات خالل العام 2014م، تناولت فيها البيانات واملعلومات اخلا�شة بقطاع التعليم العايل مثل:

يف �شبيل توفري الن�شح الأكادميي والإر�شاد والتوجيه للطلبة املقبلني على اللتحاق 
دليل  العايل  التعليم  ملجل�س  العامة  الأمانة  اأ�شدرت  العايل،  التعليم  مبوؤ�ش�شات 
للعام  البحرين  مملكة  يف  العايل  التعليم  موؤ�ض�ضات  لربامج  الطالب 
املعلومات  كافة  �شمل  والإلكرتونية(  الورقية  )بن�شختيه   2014-2013 الدرا�ضي 
ال�شرورية حول التخ�ش�شات والربامج الأكادميية التي تطرحها موؤ�ش�شات التعليم 
الربامج  جميع  حول  �شاملة  معلومات  تقدمي  يف  الدليل  هذا  اأ�شهم  حيث  العايل، 
تعمل  والتي  البحرين  مملكة  يف  اخلا�شة  العايل  التعليم  موؤ�ش�شات  يف  الأكادميية 
لتلك  التوظيف  جمالت  جانب  اإلى  العايل،  التعليم  جمل�س  واأنظمة  للوائح  وفقًا 

التخ�ش�شات.
وقد بداأ العمل يف اإ�شدار الدليل ال�شرت�شادي يف مايو 2014م مبخاطبة موؤ�ش�شات 

التعليم العايل لتزويد الأمانة العامة ملجل�س التعليم العايل بكافة املعلومات حول الربامج الأكادميية مبا يف ذلك و�شف 
الربنامج، واخلطة الدرا�شية، والر�شوم، وال�شاعات املعتمدة، ومتطلبات القبول يف الربنامج، وجمالت التوظيف بعد 
للتاأكد  العايل  التعليم  موؤ�ش�شات  وفرتها  التي  املعلومات  بتدقيق  العامة  الأمانة  يف  املعني  الفريق  قام  حيث  التخرج. 
من مطابقتها ل�شجالت الأمانة العامة ولوائح واأنظمة التعليم العايل مبا ي�شمن م�شلحة الطلبة عند التحاقهم بهذه 

الربامج.

6. األمانة العامة جمللس التعليم العايل )املهام واإلجنازات(
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با�شتعرا�س  وُتعنى  العايل  التعليم  ملجل�س  العامة  المانة  عن  الأعايل  جملة  ُت�شدر 
ن�شاطات التعليم العايل يف اململكة، وكذلك نقل كل ما هو حديث عن التعليم العايل 
على امل�شتويني العربي والعاملي من خالل مقالت واأوراق علمية، حيث ت�شتقبل هيئة 
حترير املجلة العديد من املقالت والأوراق من قبل اأكادمييني يف موؤ�ش�شات التعليم 
م�شرية  ويرثي  قّيم  مو�شوع  بطرح  يرغب  من  وكل  العامة  الأمانة  وموظفي  العايل 

التعليم العايل يف اململكة.
كما تبادر هيئة حترير املجلة يف كل عدد بعر�س جتربة ل�شخ�شية مرموقة يف جمال 
التعليم العايل من خالل اإجراء حوار معها حول اأهم حمطات حياته العلمية والعملية.

اأ�شدرت  فقد  تقدمها،  التي  الإجراءات  ت�شهيل  ب�شرورة  العامة  الأمانة  من  اإميانًا 
دلياًل للخدمات يبني الإجراءات املطلوبة للح�شول على كل خدمة ويو�شح ت�شل�شلها 

واملتطلبات الالزمة للح�شول عليها ب�شهولة وي�شر.

القرارات  �شاماًل  العايل  التعليم  قطاع  يف  الجنازات  اأهم  التقرير  هذا  عك�س 
وموؤ�ش�شاته  العامة  واأمانته  املجل�س  واإجنازات  العايل  التعليم  ال�شادرة عن جمل�س 
الوطنية  العايل وال�شرتاتيجية  للتعليم  الوطنية  اأبرزها تطوير ال�شرتاتيجية  والتي 
الوطني  والإطار  البحرين  الأكادميي مبملكة  العلمي، وو�شع نظام العتماد  للبحث 
للتنمية املهنية لأع�شاء هيئة التدري�س، واإجراء التعديالت على قانون التعليم العايل 
واللوائح املنظمة له، واحلفاظ على جودة التعليم العايل من خالل الرقابة على اأداء 

موؤ�ش�شات التعليم العايل.

ب- جملة الأعايل

ج- دليل خدمات الأمانة العامة ملجل�س التعليم العايل للعام الأكادميي 2015/2014م: 

د. التقرير ال�ضنوي للعام 2013)التعليم العايل اإنـجازات وحتديات(: 
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ت�شم الأمانة العامة ملجل�س التعليم العايل ثالث اإدارات هي اإدارة العتمادية والرتاخي�س و اإدارة التقييم واملتابعة بالإ�شافة 
اإلى اإدارة البحث العلمي، وفيما يلي عر�س ملهام واإجنازات كل منها خالل العام 2014م:

  اإدارة العتمادية والرتاخي�س:
ت�شرف اإدارة العتمادية والرتاخي�س على متابعة �شئون موؤ�ش�شات التعليم العايل ومراقبة براجمها واخلدمات امل�شاندة التي 
تقدمها و�شمان جودة اأدائها وخمرجاتها بالإ�شافة اإلى توفري الدعم الفني والإداري لالأمانة العامة ملجل�س التعليم العايل، 
ولكافة اللجان املنبثقة عن املجل�س، مبا ي�شمن التميز واجلودة يف اأداء ما يوكل اإليها من مهام. هذا وقد قامت الإدارة بالعديد 

من الإجنازات نربز فيما يلي اأهمها:
 Business Licensing Integrated )BLIS( 1.  التعاون مـع وزارة التـجارة وال�شناعـة �شـمن مـ�شروع

العايل. التعليم  موؤ�ش�شات  لرتخي�س  جديدة  الكرتونية  اآلية  با�شتحداث  للرتاخي�س  الوطني   System
2.  تطوير النظام املعلوماتي اخلا�س بح�شر اأعداد الهيئة الأكادميية والإدارية والفنية واملنا�شب القيادية يف موؤ�ش�شات 

التعليم العايل.
اعداد نظام خا�س بح�شر اتفاقيات التعاون التي ترغب موؤ�ش�شات التعليم العايل يف ابرامها مع موؤ�ش�شات اأخرى.   .3

تطوير النظام املعلوماتي اخلا�س بح�شر الربامج الأكادميية املرخ�شة واملوقوفة يف موؤ�ش�شات التعليم العايل.  .4
لقرارات جمل�س  وفقًا  العايل،  التعليم  موؤ�ش�شات  بها يف  الت�شجيل  امل�شموح  الكادميية  الربامج  ا�شتمارات  5.  حتديث 

التعليم العايل. 
6.  القيام بزيارات ميدانية دورية ملوؤ�ش�شات التعليم العايل للتاأكد من التزامها بالقانون واللوائح ال�شادرة تنفيذًا له 

وفقًا لقرارات جمل�س التعليم العايل. 
7.  تقدمي تقارير �شهرية ل�شعادة وزير الرتبية والتعليم- رئي�س جمل�س التعليم العايل حتوي اأهم امل�شتجدات التي طراأت 

على املهام التي تقوم بها الإدارة. 
تدقيق )143( طلبًا لتوظيف اأع�شاء الهيئة الأكادميية والإدارية والفنية.  .8
تدقيق )58( طلبًا ل�شتقدام اأع�شاء الهيئة الأكادميية والإدارية والفنية.  .9

تدقيق طلبي ترخي�س لإن�شاء موؤ�ش�شة تعليم عايل خا�شة يف مملكة البحرين.  .10

6-2 اإدارات الأمانة العامة

6. األمانة العامة جمللس التعليم العايل )املهام واإلجنازات(
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  اإدارة التقييم واملتابعة:

موؤ�ش�شات  عن  ال�شادرة  العلمية  واملوؤهالت  ال�شهادات  على  للت�شديق  الطلبات  ا�شتالم  مهام  واملتابعة  التقييم  اإدارة  تتولى 
التعليم العايل اخلا�شة مبملكة البحرين، ومتابعة الأمور املتعلقة بقبول وت�شجيل الطلبة يف موؤ�ش�شات التعليم العايل اخلا�شة. 
اإ�شافة اإلى متابعة كل ما يتعلق ب�شوؤون الطلبة واخلدمات الطالبية اإلى جانب توفري الدعم الفني والإداري لالأمانة العامة 
ملجل�س التعليم العايل، ولكافة اللجان املنبثقة عن املجل�س بهدف اإجناز املهام املكلفة بها، هذا وقد قامت الإدارة بالعديد من 

الإجنازات نربز فيما يلي اأهمها:

�شدّقت الأمانة العامة ملجل�س التعليم العايل يف الفرتة من اأكتوبر 2013م اإلى �شبتمرب 2014م على عــدد )7300 اإفادة(، اأي 
مبعدل زيادة وقــدرها )1514 اإفادة( عن العام املا�شي. وهذا يوؤكد ال�شعي لت�شهيل عملية الت�شديق واإ�شدار اأكرب عدد ممكن 
من الإفادات مراعاة مل�شالح الطلبة. ويو�شح اجلدول اأدناه اأعداد الإفادات موزعة ح�شب موؤ�ش�شات التعليم العايل املعتمدة 

يف اململكة:

1. الت�ضديق على ال�ضهادات
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2. خدمة رقم التعليم العايل 

اإدخال البيانات اخلا�شة بالطلبة امل�شجلني وامل�شتجدين يف موؤ�ش�شات التعليم العايل اخلا�شة للعامني الأكادمييني 2013/2012 
– 2014/2013 وعددهم )16930( حيث يظهر العدد زيادة م�شطردة باأعداد الطلبة امل�شجلني مبوؤ�ش�شات التعليم العايل 
اخلا�شة حتى نهاية العام الأكادميي 2014/2013 مقارنة بالعام ال�شابق الذي بلغ فيه عدد احلا�شلني على رقم التعليم العايل 

)8525( طالب. 

3.ال�ضكاوى 

ا�شتحداث نظام متابعة �شكاوى الطلبة باإعداد �شجل اإلكرتوين يحوي �شكاوى الطلبة واملتابعات اخلا�شة بكل �شكوى لت�شهيل 
متابعتها. 

 )DocuWare( 4.التخزين الإلكرتوين

قامت الإدارة بالتعاون مع اإدارة نظم املعلومات ببدء العمل يف برنامج )DocuWare( وذلك بغر�س حفظ جميع ملفات 
الإدارة واأر�شفة جميع وثائقها. 

 )Docutrak( 5.نظام املرا�ضالت الإلكرتوين

�شبتمرب  �شهر  برنامج )Docutrak( منذ  التجريبية يف  املرحلة  ببدء  املعلومات  نظم  اإدارة  مع  بالتعاون  الإدارة  قامت 
2014م بغر�س حفظ املرا�شالت وت�شهيل عملية التوا�شل الإلكرتوين بني اأق�شام الإدارة.

6. األمانة العامة جمللس التعليم العايل )املهام واإلجنازات(
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تخت�س اإدارة البحث العلمي مبتابعة �شوؤون البحث العلمي يف موؤ�ش�شات التعليم العايل اخلا�شة وتقوم باإجراء بحوث ودرا�شات 
ت�شهيل  وتعمل على  الرتبوي،  امليدان  م�شتواه يف  ورفع  العلمي  البحث  تعزيز  اإلى  ت�شعى  كما  الوزارة.  تقت�شيه حاجة  ما  وفق 
مهمات الباحثني وطلبة موؤ�ش�شات التعليم العايل لتطبيق اأدوات درا�شاتهم وبحوثهم يف امليدان الرتبوي، وذلك بفح�س اأدوات 
واإ�شدار  الباحثني  بتوجيه  تقوم  كما  باململكة،  التعليم  و�شيا�شة  اأهداف  مع  تعار�شها  وعدم  �شالمتها،  من  والتاأكد  الدرا�شة 

املوافقات الالزمة لهم على تطبيق الأدوات، وذلك بالتعاون مع اجلهات املعنية.

هذا وقد قامت الإدارة بالعديد من الإجنازات نربز فيما يلي اأهمها:

1.  ت�شهيل مهمات )114( متقدم من الباحثني وطلبة موؤ�ش�شات التعليم العايل لتطبيق درا�شاتهم وبحوثهم يف امليدان 
الرتبوي وذلك بفح�س اأدوات الدرا�شة اأو البحث والتاأكد من �شالمتها وعدم تعار�شها مع �شيا�شة التعليم يف مملكة 

البحرين وا�شت�شدار املوافقة على التطبيق بالتن�شيق مع الإدارات واجلهات املعنية.

الإيرادات  العايل )3% من �شايف  التعليم  موؤ�ش�شات  على  املفرو�شة  الن�شب  لأوجه �شرف  التوجيهية  املبادئ  2.  و�شع 
للبحث العلمي( بالتن�شيق مع معهد �شتانفورد لالأبحاث.

ح�شور العديد من مناق�شات ر�شائل املاج�شتري ملوؤ�ش�شات التعليم العايل.  .3

  اإدارة البحث العلمي:



7. التحديات التي تواجه عمل 
الأمانة العامة ملجل�ض التعليم العايل
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7. التحديات التي تواجه عمل األمانة العامة جمللس التعليم العايل

يتطلب قانون التعليم العايل املعمول به حاليًا اإجراء عدد من التعديالت لعل اأبرزها التاأكيد على ال�شفة الإلزامية لتطبيق 
قرارات جمل�س التعليم العايل وربطها مبراحل متدرجة تبداأ باإخطار موؤ�ش�شة التعليم العايل باملخالفة املن�شوبة اإليها، مرورًا 

بعقوبات رادعة مثل الإنذار ووقف القبول والغرامات املالية وانتهاًء باإيقاف الرتخي�س املوؤقت اأوالدائم.

وكذلك تعديل اللوائح والقرارات التي �شدرت عن املجل�س لتنظيم عمل موؤ�ش�شات التعليم العايل مبا يتطلب الإلغاء اأو التعديل 
اأو الإ�شافة لتواكب املتغريات املت�شارعة يف قطاع التعليم العايل.

وجتدر الإ�شارة اإلى اأن الأمانة العامة تعّد من بني م�شاريعها املقرتحة خالل الفرتة القادمة م�شروعًا لتطوير لوائح التعليم 
العايل وموؤ�ش�شاته، بحيث تتوفر لئحة موحدة �شادرة عن جمل�س التعليم العايل، تراعي تلك التغريات والتطورات يف جمال 

التعليم العايل.

ت�شعى الأمانة العامة لعر�س املعلومات الدقيقة والوا�شحة التي متكن �شانع القرار من اتخاذ القرار املنا�شب يف كل مو�شوع، 
حيث اأن الوقوف على الواقع لقيا�س الإجناز مبقارنته باملا�شي والتنبوء بامل�شتقبل يتطلب بناء قاعدة بيانات موثوقة تبنى على 
معلومات دقيقة م�شتمدة من موؤ�ش�شات التعليم العايل، فالأمانة العامة هي املرجع الر�شمي للبيانات والإح�شاءات اخلا�شة 
بالتعليم العايل وموؤ�ش�شاته يف اململكة، كما اأنها ترتبط مبدخالت اأو خمرجات اأو م�شاريع لعدة جهات، نذكر منها على �شبيل 

املثال:

وزارة العمل  

ديوان اخلدمة املدنية  

موؤ�ش�شات التعليم العايل  

الهيئة الوطنية للموؤهالت و�شمان جودة التعليم والتدريب  

الأمانة العامة ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية  

املنظمات العربية املتخ�ش�شة والتابعة جلامعة الدول العربية، مثل الأليك�شو، وغريها.  

منظمات الأمم املتحدة املتخ�ش�شة مثل اليون�شكو، وغريها.  

املعلومات  على  �شمان احل�شول  ناأمل من خاللها  بيانات  قاعدة  بناء  ل�شمان  متكاماًل  برناجمًا  العامة  الأمانة  اأعدت  وقد 
الدقيقة والوا�شحة ب�شكل دوري وم�شتمر لتمكيننا من تقدميها للجهات املعنية مبوثوقية ح�شب الطلب.

7-2 قواعد البيانات:

7-2 قواعد البيانات:



) الواقع والطموح ( 542014

تعكف الأمانة العامة على تنفيذ العديد من امل�شاريع التطويرية التي تعد جزءًا من اخلطط التنفيذية لال�شرتاتيجية الوطنية 
للتعليم العايل وال�شرتاتيجية الوطنية للبحث العلمي والربامج التنفيذية ملبادرات عمل احلكومة فيما يتعلق بالرتقاء بالتعليم 
العايل. ول يخفى على اجلميع اأن تنفيذ تلك امل�شاريع يعد كاًل واحدًا ل يتجزاأ وفقًا للخطط امل�شتقبلية لالأمانة العامة، كما 
اأن ا�شتمرارية العمل بتنفيذها يتطلب الإنفاق املوّجه لها وفق موؤ�شرات واأدوات قيا�س وفرتات زمنية وا�شحة وحمددة تلتزم 

الأمانة العامة بها، الأمر الذي ي�شتدعي ر�شد املخ�ش�شات املالية الالزمة لتنفيذ تلك امل�شاريع.

اأن املرحلة املقبلة هي مرحلة مهمة يف تاريخ التعليم العايل يف مملكة البحرين ت�شتلزم تزويدها بالكوادر الب�شرية  ل �شك 
املتخ�ش�شة واملوؤهلة ملتابعة امل�شاريع التي تعكف المانة العامة على تنفيذها، وبناء قاعدة بيانات اإح�شائية، واإعداد الدرا�شات 

احلديثة للحاق بالدول املتقدمة يف جمال التعليم العايل، واقرتاح ال�شبل التي حتقق ذلك.
من  تتابع  واأن  بد  ل  م�شاريع عديدة  تنفيذها  يتطلب  فرعية  اأهداف  عنها  ينبثق  العايل  للتعليم  ال�شرتاتيجية  الأهداف  اإن 
قبل متخ�ش�شني يف هذا املجال، كما اأن نظام العتماد الأكادميي هو م�شروع كبري تعكف الأمانة العامة على البدء بتدريب 
ل�شتقطاب  ت�شعى  العامة  الأمانة  فاإن  لذا  العايل.  التعليم  موؤ�ش�شات  يف  املعنيني  مع  بالتوازي  تطبيقه  اآلية  على  منت�شبيها 
اخلربات والكفاءات التي متكنها من ا�شتمرارية وفاعلية عملها بكفاءة، كما ت�شعى اإلى تاأهيل من�شوبيها من خالل تدريبهم 

على امل�شوؤوليات واملهام التي تتطلبها املرحلة املقبلة.

العايل  التعليم  جمل�س  ر�شالة  اإي�شال  اإلى  العايل  التعليم  موؤ�ش�شات  مع  امل�شتمر  توا�شلها  خالل  من  العامة  الأمانة  ت�شعى 
الأمانة  باأن  امل�شتقبلية، علمًا  والروؤية  ال�شرتاتيجية  الأهداف  وفاعاًل يف حتقيق  رئي�شًا  �شريكًا  املوؤ�ش�شات  لتكون  وتوجهاته، 
العامة مل�شت عددًا من ال�شعوبات التي تواجه تلك املوؤ�ش�شات والتي ت�شعى بالت�شاور والتن�شيق معهم للتغلب عليها. والتي من 

اأهمها:
قلة امل�شادر املالية والب�شرية الالزمة ل�شتمرار العملية التعليمية مبا ي�شمن جودة خمرجاتها.  .1

غياب �شيا�شة وا�شحة لبناء قدرات املوارد الب�شرية.  .2
�شعف امليول نحو اإجراء البحوث العلمية، وانخفا�س معدل الإنفاق عليه، وعدم و�شوح اأولوياته.  .3

عدم اللتزام باملرجعية اخلا�شة باحلوكمة اجلامعية وت�شل�شل الإدارات ودور كل منها.   .4
�شعف املواءمة بني احتياجات �شوق العمل والتخ�ش�شات التي تطرحها.  .5

�شعف تاأهيل الطلبة باملهارات املطلوبة لدى �شوق العمل.  .6

7-3 توفري الدعم املايل:

7-4 تاأهيل وتدريب الكوادر الب�ضرية:

7-5 ال�ضراكة مع موؤ�ض�ضات التعليم العايل:

7. التحديات التي تواجه عمل األمانة العامة جمللس التعليم العايل
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8. الرؤية املستقبلية للتعليم العايل يف مملكة البحرين
) الواقع والطموح ( 2014

حتقيق ا�شرتاتيجيتي التعليم العايل والبحث العلمي، وخمتلف امل�شاريع التنفيذية التي ترافقهما. ويعمل املجل�س على توفري 
عدة متطلبات لتحقيق الأهداف ال�شرتاتيجية تتلخ�س مبا يلي:

اأ.  التعامل مع حتديات العوملة من خالل الرتكيز على املعارف واملهارات املتطورة ب�شكل م�شتمر لي�شبح التعليم العايل 
مناف�شًا قويًا يف اقت�شاد املعرفة.

التخلي عن اخل�شو�شية الجتماعية والثقافية والقت�شادية  العاملية وفهمها دون  العايل  التعليم  ب.  التفاعل مع نظم 
وال�شيا�شية.

تقوم الروؤية امل�ضتقبلية للتعليم العايل يف مملكة البحرين على:

8-1 طموح قطاع التعليم العايل يف مملكة البحرين
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ربط ا�شتحداث التخ�ش�شات والربامج بحاجات �شوق العمل احلالية وامل�شتقبلية.

تر�شيخ ثقافات موؤ�ش�شية لنظام التعليم العايل، كثقافة العتماد واجلودة والتناف�شية والبتكار والتمّيز.

ا�شتقطاب الكفاءات التدري�شية، والبحثية، والفنية واملحافظة عليها.

حتديد اأولويات الإنفاق على البحث العلمي واأوجه �شرفه، وربطه باحلاجات املحلية والإقليمية والعاملية.

توظيف اأحدث التقنيات التكنولوجية الالزمة لتح�شني عمليات التعلم والتعليم.
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يتوقع بعد تنفيذ م�شاريع وا�شرتاتيجيات التعليم العايل يف مملكة البحرين اأن تبلغ ن�شبة النمو على م�شتوى القطاع %60 
خالل الأعوام 2015-2025م.

خالل   %35 لتبلغ  اململكة  يف  العايل  التعليم  مبوؤ�ش�شات  امللتحقني  البحرينيني  غري  الطلبة  اأعداد  يف  الزيادة  يتوقع  كما 
الأعوام 2015-2025م، اإميانًا من الأمانة باأن ت�شبح البحرين القبلة الأولى للطلبة اإقليميًا. 

8-2 توقعات النمو لل�ضنوات الع�ضر القادمة








